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Algemene aanwijzingen voor optimaal plezier van uw parketvloer 
 
Het optimale luchtvochtigheidspercentage van een ruimte ligt tussen 50 en 60 procent. Een hygrometer 

    is dan ook geen overbodige luxe. Hierdoor kunt u schommelingen in de luchtvochtigheid constateren. 

    Om de luchtvochtigheid te regelen zijn diverse apparaten in de handel. 
 Ook onder de vloer (kruipruimte) dient het droog en goed geventileerd te zijn. 

 Water dient u zo snel mogelijk van uw vloer te verwijderen. Dit betekent ook dat te veel reinigen met een 

    schrob-zuigmachine nadelige invloeden heeft. Regelmatig droog afgewisseld met een periodieke natte  

    reiniging (2 tot 3 maal per maand) geeft de beste resultaten. 
 Zand werkt als schuurpapier op uw parketvloer. Een goede mat bij de toegangsdeuren is dan ook zeker 

    aan te bevelen. Houdt u er tevens rekening mee dat de toestelbergingen regelmatig onderhoud behoeft. 

    Veelal worden deze opslagplaatsen “vergeten” met de schoonmaak waardoor een bron van vervuiling  

    ontstaat. 

 Indien de sportzaal multifunctioneel wordt gebruikt voor o.a. examens de stoelen en banken te voorzien 

    van vilt- of beschermdoppen van goede kwaliteit. Herhaaldelijke controle is daarbij absoluut noodzakelijk. 

    Hierdoor slijt uw vloer minder snel en blijft langer mooi. 
 Aan het transport van toestellen met scherpe randen moet de grootste zorg worden besteed. 
 Sigaretten dienen in asbakken te worden gedoofd en niet op de vloer (dit geeft bruine vlekken). 

 Gebruik van schoenen met zwarte zolen vermijden. 

 

Dagelijks onderhoud 
 

- Verwijder vlakstof met een zwabber 

- Verwijder stof, zand e.d. met een stofzuiger 

- Verwijder gebroken glas, stenen gruis e.d. onmiddelijk 

 

Wekelijks onderhoud 
 

- Vochtig moppen van de vloer met minimaal watergebruik 

- Maak gebruik van een niet filmvormend of agressief reinigingsmiddel voor houten sportvloeren, bij 

voorkeur BonaCleaner (50 ml=5 dopjes.) 

 

Maandelijks onderhoud 

 

- Vochtig onderhoud met de schrob-zuigmachine (let op zachte pets) 

- Maak gebruik van een niet filmvormend of agressief reinigingsmiddel voor houten sportvloeren, bij 
voorkeur BonaCleaner 
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BonaCleanerPlus gebruiken voor het verwijderen van hardnekkige vlekken/strepen. Breng een mengsel van 

BonaCleanerPlus afgedund met water (1 dop op 100ml water) aan op de vlek/streep. Veeg na een paar 

minuten over de plek met een schoonmaakdoek. Na verwijdering van de vlek deze met een vochtige doek na 

reinigen. 

 

Periodiek onderhoud 

 

Onderhoud de sportvloer periodiek (2 á 3 maal per jaar) met BonaCleanerPlus voor extra intensieve 

reiniging van de sportvloer.  

 

 

Tenslotte: 
 

- Voorkom gebruik van zwarte zolen of rolschaatsen met zachte rubber wielen, deze kunnen zwarte 

strepen op de vloer achterlaten. 

- Goede grote matten in de entreehal voorkomen dat er te veel vuil binnenkomt waardoor het 

onderhoud wordt vergemakkelijkt en de levensduur van de laklaag verlengt. 

 

Technische vragen  
 

Voor vragen, bestellingen en het aanmelden van een onderhoudscontract kunt u zich rechtstreeks 
wenden tot: 
 
 Interline Sportsystemen BV 
 De Hofstede 22 
 4033 BV  LIENDEN 
 Tel. 0344- 643 525 
 Fax. 0344- 642 944  

 

 
Tenslotte wensen wij u veel sport- en speelplezier met uw sportvloer 
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PRODUCTOMSCHRIJVINGEN  
 
Bona Sportive Cleaner 
 
Kenmerken 
Bona Sportive Cleaner is een geconcentreerd licht alkalisch middel speciaal voor regelmatige reiniging van 
gelakte houten sportvloeren. Het vereenvoudigt zowel de normale dagelijkse reiniging als het reinigen van 
zeer verontreinigde vloeren. 
 
 Speciaal ontwikkeld voor gelakte houten sportvloeren 
 Licht alkalisch middel 
 Eenvoudig in gebruik 
 
Gebruiksaanwijzing 

- Vuil/zand etc. Verwijderen met een stofzuiger, een mop of een andere droge reinigingsmethode. 
- De conditie van de vloer bepalen en de Bona Sportive Cleaner verdunnen zoals voorgeschreven 

(voor normale reiniging 50 ml/10 liter water, voor zeer verontreinigde vloeren 100 ml/10 liter 
water). 

- Machinaal reinigen met een boen/droogmachine is de meest geschikte manier. Gebruik een 
polyester pad of een vergelijkbaar product.  

 
N.B. De hoeveelheid water om de vloer te reinigen, tot een minimum beperken. 

 
Technische gegevens 
pH-waarde  geconcentreerd: ca. 10 verdund (0,5%): ca. 8 
Verdunning  normaal gebruik: 50 ml (5 dopjes) per 10 liter water 

bij zeer verontreinigende vloeren: 100 ml (10 dopjes) per 10 liter water 
Veiligheid  Niet geclassificeerd 
Ontbrandingspunt niet brandbaar 
Houdbaarheid tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij 
Verpakking 5 liter cans (3 x 5 – 44 dozen p/pallet) 
 1 liter flessen (10 x 1 – 50 dozen p/pallet) 
 
Bona Sportive Cleaner Plus 
 
Kenmerken 
Bona Sportive Cleaner Plus is een geconcentreerd alkalisch middel speciaal voor incidentele reiniging van  
houten sportvloeren om vettige lagen en andere verontreinigingen te verwijderen.Eveneens te gebruiken om 
strepen veroorzaakt door rubberzolen te verwijderen. 
 
 Speciaal ontwikkeld voor gelakte houten sportvloeren 
 Verwijdert vetlagen en andere verontreinigingen 
 Eenvoudig in gebruik 
 
Gebruiksaanwijzing 

- Het verdunde product (1 liter/5 liter water) gelijkmatig opbrengen met een mop of vergelijkbaar 
opbrengapparaat. 

- Circa 5 minuten wachten om het product te laten inwerken en daarna reinigen met een geschikte 
reinigingsmachine met een rode pad of op een vergelijkbare manier. 

- Alle verontreinigingen verwijderen met een schrob- zuigmachine, mop of vergelijkbaar apparaat. 
- Tenslotte het oppervlak grondig met water reinigen 

 
N.B. De hoeveelheid water op de vloer op te brengen, tot een minimum beperken. Het is van groot belang 
dat alle resten van de vloer worden verwijderd. 
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PRODUCTOMSCHRIJVINGEN  
 
Bona Sportive Cleaner Plus vervolg 
 
Technische gegevens 
pH-waarde  geconcentreerd: ca. 11-11,5 verdund (20%): ca. 10,5 
Verdunning  reiniging: 1 liter per 5 liter water 

Verwijderen van strepen veroorzaakt door rubberen zolen: 1 dopje per 100 ml 
water 

Veiligheid  Niet geclassificeerd 
Ontbrandingspunt niet brandbaar 
Houdbaarheid tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij 

bewaren 
Verpakking 5 liter cans (3 x 5 – 44 dozen p/pallet) 
 1 liter flessen (10 x 1 – 50 dozen p/pallet) 
 

S
p
or

tv
lo

er
en

 
 

 
 

Interline Sportsystemen BV - De Hofstede 22 - 4033 BV LIENDEN - T. 0344-643525 F. 0344-642944   

I. www.sportvloeren.nl   
E. info@sportvloeren.nl 
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Prijslijst & Bestelfax Onderhoudsmiddelen: 
(prijsniveau 2015) 
 
Bona Sportive Cleaner can van 1 liter: €.       8,25 per can  
     can van 5 liter: €.     36,95 per can 
Bona Sportive CleanerPlus can van 1 liter:   €.   8,95 per can 
     can van 5 liter: €.     41,00 per can 
 
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en verzendkosten 
Betaling: voor levering 
Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 
 
 
 
BESTELFAX: 
Bijgaand plaatsen wij de bestelling voor het leveren van: 
 
PRODUCT         TE LEVEREN AANTAL 
Bona Sportive Cleaner  …………………………….  ……can(s) à 1 liter 
           ……can(s) à 5 liter 
Bona Sportive CleanerPlus…………………………  ……can(s) à 1 liter 
           ……can(s) à 5 liter 
 
AFLEVERADRES: 

 
 
 
 

 
FACTUURADRES: 

 
 
 
 

 
Handtekening en eventueel bedrijfsstempel: 
 
 
…………………………………………….. 
 
Getekend d.d. ……………………………… 
     
 
 
 
     Bestelling svp via :  info@sportvloeren.nl 
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