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MANUAL DE MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE MADEIRA

CUIDADOS

MANUTENÇÃO DIÁRIA

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.

MODO DE USAR:

Prepare o piso: Remover pó/areias etc. com um aspirador, mopa tesoura, ou outro método de limpeza a seco.
Agitar bem a embalagem e dissolver 0,2 litro de Carl´s Cleaner em 10 litros de água.

Aplicação: Limpar na direcção da fibra da madeira usando um pano bem espremido, mopa ou similar. Para soalhos muito sujos 
recomenda-se a utilização de uma máquina de polir com uma almofada verde. N.B. É importante que a quantidade de água 
utilizada na limpeza do soalho seja a mínima possível. Se for necessário dar mais brilho ao soalho pode ser polido a seco. 

Renovação: Os melhores resultados obtêm-se com uma máquina de polir (300 rotações/minuto) e uma almofada vermelha ou 
branca. (PARA ESTE ULTIMO PROCESSO CONSULTAR AS EQUIPES CADASTRADAS COM O FABRICANTE)

Equipamentos: Verifique os moaps indicados para o uso do produto. 

Antes de mobiliar o ambiente, proteja os móveis com feltro. 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.
Não use cera, lustra-móveis, álcool, limpadores abrasivos ou outras substâncias fortes, pois além de não haver 
necessidade, pode acontecer um desgaste do verniz.

Aspire, passe um pano úmido, bem torcido (quase seco) e em seguida um pano seco em toda superfície; ou
Utilizar os produtos BONA de manutenção. (instruções abaixo). VERIFIQUE QUAL É O ACABAMENTO DO SEU PISO.

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.

• Especificamente concebido para pisos de madeira tratados com óleo.
• Indicado para pisos de madeira residenciais e comerciais.
• Restaura alguma lubrificação da superfície.
• Fácil de usar
• Diluição: 200ml de Bona Soup para 10 litros de água.
• Limpar a favor das fibras da madeira

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA DOS PISOS DE MADEIRA TRATADOS A ÓLEO
BAMBU DENSITÀ DEMOLIÇÃO | FILLETO | COLEÇÃO CELTA | SIBERIAN LARCH
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SISTEMAS PARA RECUPERAÇÃO DOS PISOS DE MADEIRA:

Kit BONA limpeza diária: ideal para limpeza diária dos pisos de madeira. Produto pronto para uso. Não é necessário 
diluir. Kit BONA:  1 (um) mop BONA; 1 (um) litro de detergente limpador BONA CARE; e 1 (um) refil (pad) de microfibra 
para realizar a limpeza.

*Utilize o pad de lâ de carneiro umidecido em água
**Leia as instruções da embalagem e veja o vídeo de orientação, caso tenha dúvidas: https://youtu.be/rutsK3zaFEA

Aspire o local para remover 
a poeira

Borrife o produto e rapidamente 
sua fórmula removerá a sujeira

Limpe com sua Mop e veja como 
é fácil manter o piso

INSTRUÇÕES KIT BONA PARA PISOS DE MADEIRA TRADADOS COM VERNIZ
BAMBU DENSITÀ MATTE | PISOS MULTIESTRUTURADOS | COMPACT VERNIZ

COMO USAR

A BONA possui uma linha completa para renovação e recuperação de pisos de madeira tratados com verniz. Para 
recuperações superficiais, segue instruação abaixo.

O produto de limpeza Bona Cleaner é um detergente concentrado, ligeiramente alcalino, 
especialmente concebido para uma limpeza frequente de pisos de madeira envernizados. 

• Especialmente concebido para a limpeza de pavimentos de madeira acabados e 
pavimentos de cortiça.
•  Adequado tanto para pavimentos residenciais como para pavimentos comerciais.
•  Detergente ligeiramente alcalino.
 
Diluição: 
Limpeza normal: 1:100 litros de água
Pavimentos muito sujos: 2:100 litros de água
 
Como Usar:
 
Remover sujeira, pó, areia da superfície a ser tratada.
Diluir  o Bona Cleaner concentrado conforme  recomendado.
Limpar com mop ou lavadora (disco branco ou bege).  Cuidado com o  uso  excessivo  de  
água, pois poderá  danificar  o  piso, manter  no  mínimo  a quantidade  de  água  utilizada  
para  limpar  o  piso  e  ter  cuidado  com  as  fendas  existentes . Trocar frequentemente a 
água para eliminar risco de estriamento.

CONSIDERAÇÕES:
Para limpezas profundas, recuperações de pisos danificados e limpeza pós obra, consultar o fabricante e as equipes 
credenciadas BONA.
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