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BOEN REFRESHER 

 

Boen Refresher er utviklet for vedlikehold av lakkerte parkett- og tregulv i både privat og 

offentlig miljø. Produktet frisker opp slitte og matte lakkflater, gir gulvet et nylakkert 

utseende og en slitesterk overflate. 

Boen Refresher tilfredsstiller kravet til sklisikkerhet etter DIN 18 032:2. 

NB: Boen Refresher påført en matt overflate gir en høyere glans.  

 

Bruksanvisning. 

Gulvet som skal behandles må være rent, tørt og fritt for polish, voks eller andre 

forurensinger. Rengjør grundig med Boen Cleaner. Sørg for at gulvet er helt tørt før påføring 

av Boen Refresher.  

Rist flasken/kannen før bruk. Påfør et tynt strøk Boen Refresher i små seksjoner av gangen, 

med en ren, myk og lofri fille, mikrofiber pad eller annen polerduk. Stryk først ut på tvers av 

gulvet, og til sist i lengderetningen etter hvert som hver seksjon gjøres ferdig. Hold rommet 

mest mulig lukket under påføringen, slik at støv etc. ikke forurenser før overflaten er støvtørr. 

Så snart overflaten er støvtørr bør ventilasjonen økes for å påskynde herdeprosessen. 

La gulvet tørke i minst 2 timer før gulvet belastes, eller før eventuelt påføring av strøk nr. 2.   

NB! Møbler og tepper bør ikke settes/legges på plass før etter 24 timer, og gulvet skal ikke 

rengjøres med vann før etter 1 uke. Det skal også alltid monteres lekkasjetrau under maskiner 

som står i rom med parkett så fremt disse maskinene har tilførsel eller beholder for vann. 

  

Rengjøring. 

Gulv behandlet med Boen Refresher rengjøres på vanlig måte, i hovedsak ved tørrmopping 

eller støvsuging. Ved vasking må vannsøl unngås. Bruk en godt oppvridd klut, og tilsett Boen 

Cleaner i vaskevannet. Eventuelt annet vaskemiddel må være nøytralt. Sterke alkaliske 

rengjøringsmidler vil fjerne refresheren. 

 

Vedlikehold. 

Boen Refresher påføres ved behov. Det kan vanskelig settes noe bestemt intervall, da slitasjen 

selvsagt bestemmer hvor ofte gulvet bør behandles.   

Til forskjell fra gulv behandlet med voks eller polish, kan gulv behandlet med Boen Refresher 

senere lakkeres. Gulvet rengjøres i så fall med Bona Polish Remover for å fjerne all refresher. 

For instruksjoner angående lakkering, se anvisninger og produktdata for Bona’s vannbaserte 

lakker, samt Bona Prep.  

 

Forbruk. 

1 liter/30 – 50 m². Skal ikke tynnes. 

 

Holdbarhet. 

2 år i uåpnet emballasje 

 

Lagring/Transport. 

Temperatur må holdes mellom +5 og +25 °C. 
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Deponering. 

Ikke herdet Boen Refresher, samt tom emballasje behandles i henhold til lokale forskrifter. 

 

For detaljert produktinformasjon, se www.bona.com. 

http://www.bona.com/

