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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. 

 
 Vóór het reinigen van de vloer eerst al het stof 

verwijderen met een Bona Stofpad. Leg de Bona 
Stofpad op de vloer, plaats hierop het voetstuk 
van de mop en licht aandrukken.  

 Vuil en zand eerst verwijderen met een stofzuiger 
voordat u de Spray Mop gebruikt. 

 
De Reinigingspad licht bevochtigen met lauwwarm 
water. Niet te nat. Leg de Reinigingspad op de grond 
en plaats het mop voetstuk hierop, open de Cleaner 
Cartridge en klik deze correct op de steel. 
 
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. 
 

 

V  E  R  D  E  R  E        I  N  F  O  R  M  A  T  I  E 
 

 Voor moeilijke vlekken, zoals slijtageplekken en 
plakkerig gemorst materiaal de Bona Houten 
Vloer Reiniger direct aanbrengen en een paar 
minuten laten inweken vóór het wissen met de 
mop. 

 Om uw houten vloeren schoon te houden hoeft u 
géén bijtende producten te gebruiken of de vloer 
steeds nat te maken met een mop. 

 Met de Bona Spray Mop worden vlekken opgelost 
zonder het hout te beschadigen of te nat te 
maken. De Bona Spray Mop beschermt het hout 
en voorkomt de schade die bijtende producten 
veroorzaken. 

 Wanneer de Reinigingspad vuil is, stopt u hem in 
de wasmachine. De Reinigingspad kan op 60°C 
meer dan 300 keer worden gewassen. 

 De Houten Vloer Reiniger Cartridge is eenvoudig 
navulbaar. 

 Bona Spray Mop heeft een ergonomisch design 
dat uw rug en nek ontziet terwijl u reinigt. 

 Door de draaibare voet kunnen heel gemakkelijk 
moeilijk bereikbare plekken of hoeken worden 
behandeld. 

 Het vuil ligt niet langer op de vloer, maar wordt 
opgenomen door de microvezel Reinigingspad. 

 
 
 
 
 
 
 


