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MANUAL DE MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS COM VERNIZ

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

KIT BONA 
LIMPEZA DIÁRIA

KIT BONA IDEAL PARA LIMPEZA DIÁRIA DOS REVESTIMENTOS DE MADEIRA E BAMBU 
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. Obs.: Produto pronto para uso. Não é Necessário diluir.

COMO USAR?

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

COMO USAR?

O Mop BONA facilita a aplicação do BONA limpador ou do BONA Refresher trocando apenas o pad. 
Possui cabo telescópico e acompanha um pad limpador de microfibra. Sua base giratória tem limpeza de 360º.

*Quando acabar o detergente limpador BONA Care, você pode comprar o refil com a embalagem de 4L e repor no borrifador, 
garantindo maior dendimento e economia. O limpador BONA Care é ideal para limpeza diária dos pisos de madeira de 
bambu. De forma rápida e eficiente elimina manchas e sujeiras como: café, molhos, vinho, sucos, marcas de sapato, etc...

Para dar uma renovada ou restaurada no piso após a limpeza com o limpador BONA Care, existem outros produtos da 
BONA, como o BONA Refresher (este deixa o piso com um pouco mais de brilho), ou o BONA Polish Matt (sem brilho). 

INSTRUÇÕES DE USO DO BONA REFRESH E POLISH

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.

VÍDEO:
INSTRUÇÕES DE USO

Assista ao vídeo de como usar. Digite o link abaixo no navegador web.
www.youtube.com/watch?v=WY1y0lcjsY0z

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.


