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Ytbehandling 

Egenskaper 
Freshen Up är en vattenburen underhållsprodukt färdig att användas. Freshen Up är 
speciellt framtagen för underhåll av lackerade och fabrikslackerade trä- och parkettgolv i 
hem- och offentlig miljö. Freshen Up ger en repad och nedmattad lackyta en ny finish 
och ett bra skydd. Klack- och friktionsmärken går lätt att ta bort.  
 
I motsats till polishbehandlade eller vaxbehandlade golv, kan golv behandlade med 
Freshen Up efter en mellanslipning överlackeras. 
 
 

 Återskapar ytan. 

 Innehåller inte vax. 

 Behöver inte poleras. 

 Godkänd enligt DIN 18 032:2 avseende friktion. 
 

 
 
Lacktyp: Polyuretan 
 
Torrhalt: Ca: 10% 
 
pH-värde:  Ca: 9 
 
Densitet:  1.0 kg/dm

3
 

 
Torktid:  Ca: 2 timmar 
 
Åtgång:  60-70 m

2
/liter per strykning 

 
Arbetsredskap:  Bona Applicator pad eller liknande 
 
Säkerhet:  Ej märkningspliktig. Se säkerhetsdatablad 
 
Lagringstid:  Minst 2 år i oöppnad originalförpackning 
 
Förvaring:  Frostfritt. Frusen produkt går inte att använda 
 
Förpackning: 10x1 liter, 50 kartonger per pall 
 3x5 liter, 44 kartonger per pall 
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Golvytan som skall behandlas skall vara torr, ren och fri från polish, vax och andra 
föroreningar. Skaka Freshen Up väl före användning.  
 
OBS: Applicering av Freshen Up på matta golvytor kommer att höja glansgraden. Testa 
alltid funktion på en dold yta innan användning. 
 

 Avlägsna lös smuts från golvet. Rengör/skura golvet noga med Bona Cleaner. Upprepa 
efter behov för att förhindra att smuts stängs in i underhållslacken. Tillse att golvet är 
helt torrt innan Freshen Up appliceras. 

 
1. Skaka behållaren noggrant innan användning. Applicera Freshen Up med en 

Bona Applicator pad. Preparera paden genom att först fukta den lätt med 
vatten. Ringla ut Freshen Up på golvet, arbeta på små ytor om ca 3 m

2
. 

2. Distribuera Freshen Up på golvytan (åtgång 30-50 m
2
/liter). För bästa resultat 

applicera ett tunt, jämt lager. Undvik stark ventilation och således luftburet 
damm medan golvet fortfarande är vått. 

3. Jämna av Freshen Up, genom att avsluta strykningen längs med träriktningen. 
Tillse att hela ytan täckts, upprepa processen tills hela golvet behandlats. Låt 
golvet torka i minst 2 timmar innan det tas i bruk eller ifall fler lager skall 
appliceras. Behandla alltid hela ytan för att säkerställa enhetligt utseende och 
glansgrad. 

 
OBS: Undvik hård belastning och återplacering av möbler och mattor de första 24 
timmarna. Rengör verktyg med vatten. 
 

 
 

 Ett behandlat golv kan rengöras med fuktmopp, redan en vecka efter 
behandlingen. 

 Tillsätt en Bona Cleaner vid regelbunden städning. Använd inte starkt alkaliska 
rengöringsmedel då dessa kan skada golvet. 

 Behandlingen med Freshen Up förnyas vid behov. För ett golv i hemmiljö 
räcker oftast 1-2 behandlingar per år medan ett golv som utsätts för mycket 
starkt slitage kan behöva behandlas några gånger varje månad. 

 Till skillnad mot golv som underhålls med polish eller vax kan ett golv 
behandlat med Freshen Up överlackeras.  

 Tvätta först bort all Freshen Up med Bona Remover och mellanslipa därefter 
golvet innan det lackeras. 

 

 
 
 

Underhåll        

Applicering        

Förberedelser        


