
Olajozott fapadló rendszeres  
ápolása

1. Alaposan porszívózza fel a padlót. 
Tisztítsa meg a Bona olajozott 
padlótisztító szer, a Bona Mop 
és Bona mikroszálas tisztító pad 
segítségével.

2. Törölje szárazra a Bona mikro-
szálas tisztító paddel.

3. A bepiszkolódott padet a tisztításhoz mártsa vízbe, majd 
csavarja ki alaposan, mielőtt folytatná a munkát. Ha a pad any-
nyira bepiszkolódott, hogy vízzel már nem tisztítható, mossa ki 
mosógépben.
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Rendszeres
karbantartás
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Ha nem szeretné, hogy a fa kiszáradjon, és a pórusaiban 
összegyűljön a szennyeződés, a Bona olaj-ápoló használatával 
növelheti a padló vízzel és a szennyeződéssel szembeni  
ellenálló képességét.

1. Tisztítsa meg a padlót Bona ola-
jozott padló tisztítóval és a Bona 
mikroszálas tisztító pad segítségével. 

2. Itassa át a Bona mikroszálas tisz-
tító padet a Bona olajápolóval.
 
 

3. Permetezzen Bona olajápolót 
a padlóra, majd oszlassa szét a 
pad segítségével. Ügyeljen arra, 
hogy az olajápolót a padló egészén 
egyenletes vastagságú rétegbe vigye 
fel. Hagyja az anyagot legalább két 
óráig száradni.

A Bona termékei

A Bona Spray Mop

A Bona Spray Mop azonnal használható. A permetező-tisztító 
rendszer segítségével biztosítható, hogy a padlóra ne kerüljön a 
feltétlenül szükségesnél nagyobb mennyiségű tisztítószer, és így 
a faanyag károsodásának a veszélye is kisebb.

A Bonáról
A Bona, mint a terület vezető szakértője, a fapadlók  
kezelésében szerzett több évtizedes tapaszta-
latára alapozva és az egyszerű használattal, az 
egészségvédelemmel és a termékbiztonsággal kapcso-
latos követelményeket szem előtt tartva fejlesztette ki a  
fapadlók felújítására szolgáló speciális termékpalettáját. 

A Bonával minden nehézség nélkül gyönyörűvé varázsol-
ható a padló. 

További információ:
mls.hu/bona
facebook.com/bonapadlo

A padló
tisztítása és karbantartása

MÁR 1919 ÓTA HASZNÁLJÁK A SZAKEMBEREK

A Bona a széles termékskálájának köszönhetően valamennyi 
padlótípushoz biztosít megfelelő választást. 

Olvassa el a részletes útmutatóinkat, ha 
további információra van szüksége az 
olajozott, lakkozott, festett vagy
kültéri padlók ápolásáról 
és felújításáról.

A Bona magyarországi vezérképviselete az 
M.L.S. Magyarország Kft.   |   www.mls.hu



A padló ápolása

Rendszeres tisztítással a fapadló megőrzi kiváló   állapotát. A Bona 
kifejezetten fapadlóhoz kifejlesztett padlóápoló rendszerének 
használata egyszerű és biztonságos: csak permetezze a padlóra, 
majd törölje át.

A megelőző és napi padlóápolásra vonatkozó alábbi részletes  
útmutató követésével évekig megőrizheti padlója szépségét.

Általános padlóápolási
tanácsok
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A fapadló tisztításához csak kevés vizet használjon. Mivel a ned-
vességtől a fa megduzzad, bármilyen a padlóra ömlő folyadékot 
azonnal itasson fel.

• Ne használjon viaszos, ecetes vagy univerzális tisztítószereket, 
mivel ezek kifakíthatják a padló bevonatát.

• Ne várja meg, hogy a padlón föld, homok vagy más szemcsés 
anyag halmozódjon fel. Hetente porszívózza vagy söpörje fel 
a padlót.

• Az ajtók előtti, illetve gyakran használt részekre helyezzen  
lábtörlőt vagy szőnyeget, hogy azok felfogják a homokot és 
más szemcsés anyagokat.

• Használjon a bútorokon padlóvédő filc korongot.
• Rendszeresen vágja háziállatai körmeit, hogy ne karcolják össze  

a padlót.

Fapadló rendszeres
ápolása
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- Lakkozott, festett vagy keményviasszal kezelt felületekhez

1. Ha padlója piszkosnak tűnik, a szeny-
nyeződés feloldásához permetezzen rá 
Bona fapadlótisztítót.

 
 

2. Törölje szárazra a padlót a Bona 
mikroszálas tisztító pad és a Bona Mop 
segítségével.

3. A bepiszkolódott padet tisztításhoz mártsa vízbe, majd csavarja 
ki alaposan, mielőtt folytatná a munkát. Ha a pad annyira bepisz-
kolódott, hogy vízzel már nem tisztítható, mossa ki mosógépben.

Rendszeres
karbantartás
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Ha a padló színe kifakult, a felülete karcos vagy ehasználódottnak 
tűnik, az alábbi módon állíthatja helyre a felület szépségét.

1. Alaposan porszívózza fel a padlót.
Tisztítsa meg a Bona fapadlótisztítóval, 
valamint a Bona Mop és a Bona mikro-
szálas tisztító pad segítségével.

2. Vigyen fel Bona Polish-t* vagy fa-
padlóápolót** a padlóra a Bona  
Applicator Pad segítségével. Ügyeljen 
arra, hogy a padló egészén egyenletes 
vastagságú rétegben vigye fel. Hagyja 
az anyagot legalább két óráig száradni.

* A Bona Polish fapadlóra viaszt tartalmaz. A padlón felhal-
mozódott Polish eltávolításához használja a Bona Removert.
** A Bona fapadlóápoló nem tartalmaz viaszt, így a későbbiekben 
a padló további lakkréteggel látható el.

Egyéb padlók rendszeres
ápolása

2

– Kerámia burkolólapok, márvány, laminált padló,   
   PVC és linóleum

1. Ha padlója piszkosnak tűnik,  
permetezzen rá Bona járólap- és 
lamináltpadló-tisztítót.

2. Törölje szárazra a padlót a Bona 
mikroszálas tisztító pad és a Bona 
Mop segítségével.

3. A bepiszkolódott padet tisztításhoz mártsa vízbe, majd csa-
varja ki alaposan, mielőtt folytatná a munkát. Ha a pad any- 
nyira bepiszkolódott, hogy vízzel már nem tisztítható, mossa ki 
mosógépben.

Rendszeres
karbantartás
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Ha a padló színe kifakult, a felülete karcos vagy ehasználódott-
nak tűnik, az alábbi módon állíthatja helyre és védi meg a felület 
szépségét.

1. Alaposan porszívózza fel a padlót.  
Tisztítsa meg a Bona járólap- és 
lamináltpadló-tisztítóval, valamint a 
Bona Mop és Bona mikroszálas tisz-
tító pad segítségével.

2. A Bona járólap- és lamináltpadló 
Polish felvitele a Bona Applicator Pad 
segítségével. Ügyeljen arra, hogy a 
padló egészén egyenletes vastagságú 
rétegben vigye fel. Hagyja az anyagot 
legalább két óráig száradni.


