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Bona Tegel- en Laminaat Polish is een kant-en-klaar product dat een 
glanzende beschermlaag geeft aan vloeren met een hard oppervlak, zoals 
laminaatvloeren, vinyl, linoleum, ongeglazuurde tegels (keramiek, tegels), steen 
en gepolijst marmer. Het herstelt de glans en biedt bescherming tegen slijtage. 
 
 versterkt met polyurethaan voor langere levensduur 
 eenvoudig en veilig te gebruiken 
 werkt op veel verschillende oppervlakken 
 sneldrogend 
 
 

 
 
Bindmiddel : acrylaat/polyurethaan 
Uitvoering : hoogglans 
Verdunning : niet verdunnen, het product is kant-en-klaar 
Droogtijd : - handdroog: 30-60 minuten 
   - nieuwe laag: minimaal 2 uur 
Opbrengen met : Bona Applicator Pad 
Verbruik : ca. 50 m2/liter 
Veiligheid : het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de 
   Europese richtlijn 1999/45/EG+amendement 
Reiniging : reinig gereedschap met water direct na gebruik. Opgedroogd 
   materiaal kan worden verwijderd met aceton. 
Houdbaarheid : 2 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 verpakkingen afvoeren volgens de lokale  
   regelgeving 
Verpakking : 1 liter 
 

 
 
 

 Zorg voor een normale kamertemperatuur van 18-25°C. 
 Droog reinigen: verwijder vuil en zand van uw vloer. 
 Nat reinigen: de vloer zorgvuldig reinigen met Bona Tegel- en Laminaat 

Reiniger en laten drogen. 
 Vóór gebruik de fles goed schudden. 
 

 
 
1. De Bona Tegel- en Laminaat Polish in een golvende lijn op een klein gedeelte 

van de vloer gieten. 

2. Verspreid het product over dit gedeelte met een Bona Vloer Mop plus Bona 
Applicator Pad. 

3. De vloer gedeelte voor gedeelte behandelen totdat de gehele vloer is gedaan. 
 

De vloer kan na 2 uur licht belopen worden, maar vermijd druk loopverkeer. 
Meubels en tapijten kunnen worden teruggeplaatst na ca. 12 uur.  

 

Technische gegevens 

Voorbereiding 

Gebruiksaanwijzing 
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 Reinig de vloer met Bona Tegel- en Laminaat Reiniger en een Bona Cleaning 

Pad. 
 Wanneer de vloer slijtage gaat vertonen en moet worden opgeknapt, reinig de 

vloer en breng een nieuwe laag Bona Tegel- en Laminaat Polish aan. 
 
Voor alle informatie over onderhoud en onderhoudsproducten, zie  
www.bona.com/vloeronderhoud 
 
 

Onderhoud 


