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Renholdsinstruks
Lakkert gulv
En del av Bona Vedlikeholdsprogram

Tørrmopping - løst smuss 

Støvsug eller mopp gulvet regelmessig med en 

Bona Dusting Pad for å fjerne løst smuss. 

Fjern søl og flekker med en Bona Spray Mop.

Fuktig renhold - Fastgrodd smuss

Spray eller mopp gulvet med oppløsning av Bona 

Cleaner og vann (1 dl til 10 liter vann).

Tørk etter med en Bona Cleaning Pad.

Fuktig renhold - Fastgrodd smuss

Lag en blanding av Bona Cleaner og vann (1 dl 
til 10 liter vann) og hell i tanken på maskinen.

 Sett på en hvit eller rød pad 

Rengjør med minst mulig vann og Cleaner. Påse at 
det ikke ligger igjen dammer på gulvet

Bytt vaskevannet ofte.

For mer informasjon se gulvkompagniet.com

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - gulvkompagniet.com



For for merker som er vanskelige å fjerne
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Lakkert gulv
En del av Bona Vedlikeholdsprogram
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For mer informasjon se gulvkompagniet.com

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - gulvkompagniet.com

For best resultat, anbefaler vi bruk av Bona Deep 

Clean Solution i kombinasjon med vår Bona 

PowerScrubber. Ved bruk av Bona Deep Clean 

Solution med andre renholdsmaskiner, følg 

produsentens instruks for forberedelser og bruk.

Sett hvite eller røde børster på Bona 

PowerScrubber.

Fyll tanken med 1 liter Bona Deep Clean Solution. 

Fyll det resterende tankvolum with 9 liter vann.

Sett børstetrykket til medium.

Rengjør gulvet systematisk. påse at det ikke ligger 

igjen dammer på gulvet og fjern alle vannansamlinger 

fortløpende med en mopp.

Etter bruk skal maskinene settes på et underlag som 

tåler vann

For å fjerne fastgrodd skitt og hælmerker, sett 

maskinen maksimalt trykk. Ved kjøring med 

maksimalt trykk må man påse at maskinene hele tiden 

er i bevegelse og bruk aldri tørre børster. 

Advarsel: Kjøring med maksimalt trykk kan skade 

noen gulv.

 Bland Bona Deep Clean Solution med 

vann (1:5) i en sprayflaske

Spray på flekken og la virke ca 3 minutter 

Skur vekk med Bona PowerScrubber



Rist kannen godt og påfør et tynt strøk med en Bona 

Applicator Pad. Hvis mulig, påfør i treverkets 

lengderetning.

La tørke minst en time* før gulvet tas i bruk igjen. Ikke 

legg tilbake tepper før etter 12 timer.

Om nødvendig kan et strøk til påføres etter ca 2 

timer*.
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Bone Freshen Up er et vedlikeholdsprodukt for lakkerte 

gulv som gir ny glans og kamuflerer småriper. 

Produktet er luktsvakt, tørker fort og er veldig drøyt i 

bruk. Freshen Up inneholder ikke voks og er derfor 

ikke til hinder for senere relakkering av gulvet. 

NB! Dersom gulvet tidligere har blitt behandlet med 

voks eller polish kan ikke denne metoden benyttes.
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For mer informasjon se gulvkompagniet.com

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - gulvkompagniet.com

Beskyttelsesinstruks
Lakkert gulv
En del av Bona Vedlikeholdsprogram

* Tørketid kan variere med temperatur og luftfuktighet. Påse at
gulvet er skikkelig tørt før bruk.



Fjern løst smuss med en støvsuger, saksemopp eller 

annen tørr rengjøringsmetode.

Avfett og vask gulvet omhyggelig med en 
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Relakkering gir ikke bare gulvet med et beskyttende 

lag og forbedret overflateutseendet, det fjerner 

også hælmerker, riper, og øker friksjonen. 

Periodisk lakkering forlenger i stor grad gulvets 

levetid. Før lakkering må gulvet rengjøres, avfettes 

lettslipes.

Relakkering av gulv behandlet med voks eller polish 

anbefales ikke. Vedheftstest på den opprinnelige 

lakken bør utføres før fullskala utførelse.

Steg 1. Forberedelser

PowerScrubber (røde/grønne børster) og bland 

Bona Deep Clean Solution i tanken (10%). Påse at 

det ikke dannes dammer på gulvet under arbeidet. 

Disse må i tilfelle fjernes omgående.

La gulvet tørke

Gulvet lettslipes så med en Bona Flexisand påsatt 

PowerDrive skive, mellomleggsrondeller og Bona 

Diamond Abrasive P240. Påse at hele gulvflaten blir 

slipt. Hjørner og kanter slipes med en eksentersliper 

med samme sliperekvisita.

Slipingen genererer en del veldig fint støv som må 

støvsuges og så vaskes bort. La gulvet tørke 

fullstendig før lakkeringen påbegynnes.
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Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - gulvkompagniet.com

Relakkeringsinstruks
Lakkert gulv
En del av Bona Vedlikeholdsprogram

For mer informasjon se gulvkompagniet.com

Steg 2. Påføring av lakk

Påfør et strøk Bona Traffic HD med en Bona 

mikrofiber lakkrulle eller lakksvaber. La tørke ca 

30-60 minutter. Se kannen for blandingsforhold lakk/

herder. Skal du blande mindre enn en hel kanne, rist

begge beholdere godt før blanding.

Påfør ytterligere 1-2 strøk Bona Traffic HD. Gulvet er 

klart til bruk ca 12 timer etter påføring av siste strøk.




