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VedlikeholdBona Freshen up 
Teknisk datablad 

Egenskaper 
Freshen Up er et vannbasert vedlikeholdsprodukt klar til bruk. Freshen Up er spesielt
designet for vedlikehold og oppfrisking av lakkert og fabrikklakkert parkett og tregulv i
hjem og offentlige miljø. Freshen Up gir ripete og matte lakkoverflater en ny finish og
god beskyttelse hvor hæl- og friksjonmerker enkelt kan fjernes.

I motsetning til polerte gulv som er behandlet med voks, kan gulv behandlet med 
Freshen Up enkelt relakkeres etter en lettsliping. Freshen Up fjerner effektivt småriper 
og gir ny glans til dine gulv.

Jevnlig bruk av produktet eliminerer behovet for relakkering eller oppsliping ved å 
opprettholde lakkens beskytende overflate.

Polyuretan 

Ca: 10% 

Ca: 9 

Bindemiddel:

Tørrstoff:

pH-verdi:

Densitet:  

Tørketid:

Forbruk:

Redskap:

Sikkerhet:

Lagringstid:  

Oppbevaring:

Forpakning:

1.0 kg/dm
3

Ca: 2 timer

60-70 m
2
/liter pr strøk

Bona Applicator pad eller lignende

Ikke merkepliktig. Se sikkerhetsdatablad

Minst 2 år i uåpnet originalforpakning

Frostfritt. Frosset produkt kan ikke brukes

10x1 liter, 50 kartonger pr pall 
3x5 liter, 44 kartonger pr pall 

 Gjenskaper overflaten.

 Inneholder ikke voks.

 Behøver ikke poleres.

 Godkjent i hht. DIN 18 032:2 vedr. friksjon
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Gulvet som skal behandles må være tørt, rent og fri for polish, voks og andre 
forurensninger. Rist kannen godt før bruk.

NB: Bruk av Freshen Up på matt lakk vil øke glansgraden. Test alltid på et lite synlig  
område før bruk.

Fjern løst smuss fra gulvet. Rengjør / skrubb gulvet grundig med Bona Cleaner. Gjenta 
om nødvendig for å hindre at smuss blir liggende under produktet. Sørg for gulvet er 
helt tørt før Freshen Up påføres

1. Rist kannen grundig før bruk. Påfør Freshen Up med Bona Applicator Pad
eller en mopp. Fukt moppen lett med vann før bruk. Hell Freshen Up ut på
gulvet, ta små områder på ca 3 m2 av gangen.

2. Fordel Freshen Up på hele gulvflaten (forbruk på 30-50 m2 / liter). For best
resultat, påfør et tynt, jevnt lag. Unngå overdreven ventilasjon og dermed
svevestøv, mens gulvet er fortsatt vått.

3. Jevn ut Freshen Up ved å sluttføre påføringen med utlegging i treverkets
lengderetning. Sørg for at hele overflaten er dekket, gjenta prosessen om
nødvendig til hele gulvet er behandlet. La gulvet tørke i minst 2 timer før
bruke eller før neste strøk påføres. Behandle alltid hele overflaten for å sikre
enhetlig utseende og glans.

NB: Unngå hard belastning og utsetting av møbler og tepper de første 24 timene.
Rengör verktøy med vatten.

• Unngå vask den første uken etter påføring.
• Bruk Bona Cleaner ved daglig renhold. Ikke bruk sterke alkaliske

rengjøringsprodukter ad disse kan skade gulvet.
• Behandlingen med Freshen Up fornyes ved behov. For et gulv i hjemmemiljø

er det vanligvis nok med 1-2 behandlinger per år, mens gulv i kontor- og
offentlig miljø kan ha behov for behandling hver måned.

• I motsetning til gulv som vedlikeholdes med polish eller voks, kan et gulv
behandlet med Freshen Up Relakkeres .

• Fjern først mest mulig av Freshen Up med Bona Remover, og lettslip deretter
med tilpasset slipemidler før relakkering.

• For nærmere opplysninger om relakkering av gulv behandlet med Bonas
lakker, se www.gulvkompagniet.com

Vedlikehold

Påføring

Forb e  re d e ls er

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke 
krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og 
anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale 
situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell 
og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en 
foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter 
og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet. 
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