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Bona Oil Soap is een reiniger op oliebasis met een speciale formule voor het 
regelmatig reinigen én tegelijkertijd onderhouden van geoliede houten vloeren. Bona Oil 
Soap reinigt en voedt het oppervlak; het laat een dunne film achter die gepolijst kan 
worden voor meer glans. 
 
 Speciale formule voor geoliede houten vloeren 
 Reinigt en voedt het oppervlak tegelijkertijd 
 Geconcentreerd product 
 

 
 

  
Productbasis: verzeepte olie 

pH-waarde: 9-10 (verdund) 

Verdunnen: 0,2 liter op 10 liter water (2%) 

Veiligheid: ongeclassificeerd 

Houdbaarheid: tenminste 3 jaar na productiedatum in ongeopende originele 
verpakking 

Opslag/transport: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C 

Afval: restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving 

Verpakking: 6 x 1 liter, 3 x 5 liter 

 

 
 
Verwijder eerst los vuil van de vloer met een droge reinigingsmethode (stofzuigen, 
vegen). Schud de fles goed en los 0,2 liter Bona Soap op in 10 liter water. 
 

 
 
 
Schoonmaken in de richting van de houtnerf met een goed uitgewrongen doek, mop of 
iets dergelijks. Op sterk vervuilde vloeren kan er een boenmachine met een nylon pad 
worden gebruikt. Gebruik een rode pad op gepigmenteerde vloeren en een groene pad 
op vloeren die zijn behandeld met gewone neutrale olie. Het opgeloste vuil direct met 
een mop verwijderen. 
 
Wanneer het oppervlak droog is, kan het worden geboend voor meer glans. Voor een 
optimaal resultaat gebruik een boenmachine (300 omw. p/m) met een Bona Wool Pad. 
 
Houten vloeren mogen nooit gedurende een langere periode vochtig blijven, laat staan 
nat, omdat ze water kunnen absorberen en daardoor kunnen vervormen of verkleuren. 
Altijd reinigen met een zo droog mogelijke methode en laat nooit plassen water of 
reinigingsmiddel op de vloer achter. Wees extra voorzichtig als de vloer open gaten 
en/of kieren heeft. Laat geen vloeistof in open gaten en/of kieren lopen. 
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