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MANUAL DE MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS COM ÓLEO

Um assoalho bem cuidado, desde a preparação até a aplicação, sem dúvida pede uma manutenção adequada.
A manutenção dos revestimentos de bambu é muito simples. 

Basta seguir as instruções abaixo.

CUIDADOS

Antes de mobiliar o ambiente, proteja os móveis com feltro. Após a instalação, nunca cubra o piso com 
material que o piso não possa respirar. É indicado utilizar tapetes embaixo de cadeiras com rodízio ou 
utilizar cadeiras com rodízios de silicone.

Limpe qualquer mancha no piso logo após o acidente.

MANUTENÇÃO 
DIÁRIA

Passe um pano úmido e em seguida um pano seco em toda superfície.

Utilizar os produtos BONA de manutenção.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO KIT BONA

BONA SOAP
O Bona Soap é um produto de limpeza de baixo pH e ligeiramente alcalino desenvolvido para pisos de madeira 
oleados com produtos Bona Oil. Este produto de limpeza inclui alguns aditivos especialmente concebidos para 
este tipo de piso e recupera o oleado da superfície eliminado durante o processo de limpeza. 

COMO USAR?

Diluição: 200ml de Bona Soup para 10 litros de água.

Aspire todo o local. Passe um pano úmido e depois um pano 
seco

Borrife a solução no piso. Utilize um moap Bona. 

COMO USAR?

O Mop BONA facilita a aplicação do SOAP sua base giratória tem limpeza de 360º. 

Aguarde a secagem para transitar sobre o piso. O processo não precisa ser feito diariamente. 

Para renovar o piso, tirar manchas e riscos consulte o revendedor ou a NEOBAMBU. 

SOBRE A MADEIRA

VARIAÇÃO DE 
TONALIDADE

Variação na tonalidade e na textura proporcionam  características úncias para cada espécie, 
ou seja, uma peça não é exatamente igual a outra.

NUNCA USE 
SOLVENTES QUÍMICOS

Nunca utilite solventes químicos ou produtos que não sejam compatíveis com o 
acabamento, como lustra-móveis, álccol, detergente, etc...

NUNCA USE CERAS 
LÍQUIDAS OU PASTOSAS

A superfície envernizada do piso não absorve a cera e o acúmulo destes produtos 
promovem a formação de um filme gorduroso em sua superfície, resultando na perda do 
brilho, na retenção e aderência da sujeira.

Para a NEOBAMBU é muito importante o cliente manter o piso corretamente, pois além do piso estar sempre 
com aspecto bom, terá maior durabilidade e o cliente estará sempre satisfeito com o piso que comprou.


