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Uw parket of houten vloer is door het lakken of oliën maximaal beschermd tegen vuil, vocht en 
vlekken. Maar afhankelijk van de mate van belasting zal het gebruik van de vloer natuurlijk het 
nodige aan onderhoud met zich mee brengen.

Doet u dit echter systematisch en op de juiste manier, dan kunt u met minimaal onderhoud maximaal 
resultaat behalen. Dit geldt zowel voor het uiterlijk als voor de levensduur van de lak c.q. olielaag. De 
volgende regels kunt u hiervoor aanhouden:

1. Na het lakken / oliën
 Beloop de vloer pas na 24 uur zodat de lak of olie voldoende kan drogen.
 Wees voorzichtig met plaatsen of schuiven van zware toestellen.
 Reinig de vloer de eerste 1 á 2 weken alleen droog.

2. Voorkomen is beter dan genezen.
 Leg matten bij de buitendeuren om vuil en zand zoveel mogelijk uit de accommodatie te weren.
 Voorzie toestellen van doppen of beschermrubbers.

3. Houd de vloer schoon.
 Veeg, dweil of stofzuig uw vloer zo vaak als nodig is om zand en  

vuil zo snel mogelijk weg te halen.

4. Zorg voor tijdig overlakken c.q. oliën van de vloer.
Bij gemiddeld gebruik dient uw vloer 1 x per jaar gecontroleerd te worden. Daar waar nodig moet 
de vloer opnieuw gelakt of geolied worden. Zorg ervoor dat dit in ieder geval gebeurd voordat de 
lak of olie tot op het hout is weggesleten. Dit om extreem uitzetten en of krimpen van de vloer en 
grijs worden te voorkomen.

5. Verzorg uw vloer regelmatig.
De tabel op de volgende pagina kan als richtlijn dienen om het onderhoud af te stemmen  
op uw specifieke omstandigheden.

Zie ommezijde.
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Onder reinigen wordt verstaan vegen, stofzuigen 
of dweilen van de vloer.
 maak de vloer nooit te nat en droog deze liefst 

zo snel mogelijk.
 ventileer voldoende.

Onder strippen wordt verstaan de opgebouwde 
polishlagen, vuil en vetaanslag van de vloer 
verwijderen. Dit is altijd nodig voordat een vloer 
opnieuw wordt gelakt of geolied.

Maar ook is het een geschikte methode om 
vervuilde polishlagen te verwijderen (vooral op 
plaatsen waar weinig gelopen wordt zoals langs 
de kanten).
 gebruik het liefst een schrob-zuig machine en 

indien deze niet beschikbaar is tenminste 2 
emmers, 1 met de stripper oplossing en een 
schone emmer water om het vuil op te nemen.

Onder polishen wordt verstaan het aanbrengen 
van een polymeerlaag die de onvermijdelijke 
krasjes en beschadigingen vult en voorkomt dat 
vuil in de lak of olielaag dringt.
 polish is al aan te brengen 24 uur na het 

aanbrengen van lak of olie.
 polish onverdund aanbrengen met een 

vachtwisser of een uitgewrongen dweil, om 
een rubberen wisser, in de lengterichting van 
het hout.

 eventueel zijn meerdere lagen polish na elkaar 
aan te brengen u moet dan echter wel rekening 
houden met een hogere glansgraad.

Opnieuw lakken of oliën
Dit kan pas gedaan worden na strippen van de 
vloer en licht opschuren, dit om verzekerd te 
zijn van een goede hechting. Dit kan het beste 
geschieden door vakbekwame mensen.

Matig belaste vloeren
Reinigen 1 x per week
Strippen 1 x per 2 jaar
Lakken / oliën 1 x per 2 jaar

Middelzwaar belaste vloeren
Reinigen 1 á 2 x per week
Strippen 1 x per jaar
Lakken / oliën 1 x per jaar

Zwaar belaste vloeren
Reinigen 3 á 4 x per week
Strippen 2 x per jaar
Lakken / oliën 2 of 3 x per jaar

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben ingelicht over het onderhouden van houten 
sportvloeren, mocht u desondanks vragen of opmerkingen hebben kunt u ons ten alle tijden telefonisch 
benaderen voor aanvullende inlichtingen.

Zie ommezijde.
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Technische gegevens
pH-waarde :  geconcentreerd: ca. 10 / verdund (0,5%): ca. 8
Verdunning :  normaal gebruik: 50 ml (5 dopjes) per 10 liter water  

bij zeer verontreinigende vloeren: 100 ml (10 dopjes) per 10 liter water
Veiligheid :  niet geclassificeerd
Ontbrandingspunt :  niet brandbaar
Houdbaarheid :  tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking,  

vorstvrij bewaren
Verpakking :  5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet) 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet)

Gebruiksaanwijzing
Vuil/zand etc. verwijderen met een stofzuiger, een mop of een ander droge treinigingsmethode. De 
conditie van de vloer bepalen en de Bona Sportive Cleaner verdunnen zoals voorgeschreven (voor 
normale reiniging 50 ml/10 liter water, voor zeer verontreinigde vloeren 100 ml/10 liter water). 
Machinaal reinigen met een boen/droogmachine is de meest geschikte manier. Gebruik een polyester 
pad of een vergelijkbaar product.

N.B. De hoeveelheid water om de vloer te reinigen, tot een minimum beperken.

Bona Sportive Cleaner
Technisch merkblad

Bona Sportive Cleaner is een geconcentreerd licht alkalisch middel 
speciaal voor regelmatige reiniging van gelakte houten sportvloeren. 
Het vereenvoudigt zowel de normale dagelijkse reiniging als het 
reinigen van zeer verontreinigde vloeren.
 speciaal ontwikkeld voor gelakte houten sportvloeren
 licht alkalisch middel
 eenvoudig in gebruik


