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Bona Spray Mop, voor gelakte houten vloeren 
Technisch merkblad 

 
Bona Spray Mop stelt u in staat uw houten vloer in een handomdraai te reinigen en 
te onderhouden. De Bona Spray Mop heeft een ergonomisch ontwerp en is 
eenvoudig in gebruik, kan snel worden samengesteld en bijgevuld met de speciaal 
ontwikkelde Bona Houten Vloer Reiniger Cartridge. Simpel sprayen en wissen! 

 voor gelakte houten vloeren en voor gelakte kurkvloeren
 navulbare cartridge – navulcan van 4 liter verkrijgbaar. Ook zijn de cartridges los 

verkrijgbaar
 ergonomisch ontwerp
 eenvoudige reiniging zonder resten of strepen achter te laten
 u kunt door het spraysysteem nooit te nat reinigen – dus probleemloos reinigen
 draaibare voet om zelfs de moeilijkste plaatsen te bereiken
 machinewasbare microvezel Cleaning Pad
 

 

 
 Bona Spray Mop
 Microvezel Cleaning Pad – ook apart verkrijgbaar
 Cartridge Houten Vloer Reiniger 0,85 liter voor gelakte houten vloeren
Bona Houten Vloer Reiniger 
Houdbaarheid : 3 jaar na productiedatum, in ongeopende originele verpakking 
Certificatie : Greenguard Gold 

 

 
Vóór het nat reinigen de vloer stofzuigen zodat vuil en zand zijn verwijderd. 

 

 
Vuil en zand eerst verwijderen met een stofzuiger voordat u de Spray Mop gebruikt. 
Het apparaat snel en eenvoudig in elkaar te zetten in drie simpele stappen: 
1. Bevestig het handvat aan de steel 
2. Vergrendel deze door de groene kraag omhoog te schuiven 
3. Klik de steel op het voetstuk van de mop door de steel te draaien totdat de kleine 

metalen knoppen op de steel in de kleine openingen van de mopvoet zijn 
vastgeklikt. 

4. Klik de cartridge Bona Houten Vloer Reiniger vast. 

De Bona Spray Mop gebruiken 
1. De Cleaning Pad licht bevochtigen met lauwwarm water. Niet te nat. 
2. Leg de Cleaning Pad op de grond en plaats het mop voetstuk hierop. 
3. Open de Cleaner Cartridge en klik deze correct op de steel. 
4. Om te reinigen het oppervlak licht benevelen. Het spray systeem zorgt ervoor dat 

het reinigsproduct op een gecontroleerde en gelijkmatige manier wordt verspreid. 
Dit zorgt voor een betrouwbare werkwijze. 

TIP – voor hardnekkige vlekken 
Voor moeilijke vlekken, zoals slijtageplekken, plakkerig gemorst materiaal of 
hardnekkige strepen de Bona Houten Vloer Reiniger sprayen en een paar minuten 
laten inweken vóór het wissen met de mop. 

Wasmachine 
Vuile Cleaning Pads kunnen in de wasmachine op 60°C worden gewassen. 
Gebruik géén wasverzachter, dit vanwege de microvezelwerking. 
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Gebruiksaanwijzing 

Voorbereiding 


