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Bona Oiled Wood Floor Refresher usnadňuje údržbu naolejovaných 
dřevěných podlah. Jednoduše nalijte na povrch, rozetřete a nechte 
zaschnout. Produkt nevyžaduje strojové leštění a je připraven pro lehkou 
zátěž za pouhé 1-2 hodiny po aplikaci.  
 

• Obnovuje suché, naolejované dřevěné podlahy* 

• Obsahuje lňěný olej 

• Zlepšuje odolnost proti vodě a rozlitým tekutinám  

• Šetrný k životnímu prostředí 
 
*velmi suché / poškozené olejované podlahy můžou vyžadovat nanesení standardního oleje, než 
použijete tento produkt 

 

 

 
 

Typ produktu:                 polyuretanová disperze s pryskyřicemi přírodního oleje  

                                                    (lněný olej)  

Ředění:                 neředí se  

Doba schnutí:   - suchý na dotek: 20–40 minut* 
                                                    - lehká zátěž: 1-2 hod. 
  - mezi jednotlivými vrstvami: min. po 2 hod* 

                    *za běžných klimatických podmínek, 20C/60% R.H. Zajistěte řádné větrání.  

Nástroje pro aplikaci:  Bona Cleaning Pad (modrá utěrka), mop 
 

Spotřeba:   cca 40 - 60 m2 / litr 
 

Bezpečnost:                            neklasifikován 
 

Čištění nářadí:  nářadí ihned po použití očistěte vodou. Zaschlý 
materiál odstraňte acetonem 

 

Záruční lhůta:               2 roky od data výroby v originálním neotevřeném obalu                    
 

Skladování/přeprava:      teplota nesmí klesnout pod +5 °C a nesmí překročit 
+25 °C během přepravy a skladování 

 

Likvidace:  S odpady a prázdnými obaly se musí nakládat v  
                                       souladu s místními předpisy. 
Osvědčení o zpětném 
odběru a využití odpadu 
z obalů:                                       společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. 
 

Balení:                                        1 litrová láhev  

 

 
 

Odstraňte z podlahy nečistoty a písek. Podlahu pečlivě vyčistěte pomocí přípravku Bona 
Čistič na olejované podlahy a nechte zaschnout. Nepoužívejte na podlahy, které byly 
dříve ošetřeny voskem nebo tvrdým voskovým olejem. Zbytky vosku mohou způsobit, že 
produkt nezaschne na podlaze. Pokud si nejste jisti, proveďte před použitím zkoušku 
na nenápadné ploše podlahy. 
 
Láhev před použitím pečlivě protřepejte. Aplikujte při běžné pokojové teplotě 18–25 °C. 
Vyvarujte se silného průvanu a přímého slunečního záření na podlaze. 
 

 

 
 

1. Nalijte produkt na malou část podlahy a jemně rozetřete pomocí mikrovláknové utěrky 
Bona Cleaning Pad umístěné na mopu. Je-li to možné, pracujte ve směru vláken dřeva. 

2. Pokračujte po jednotlivých úsecích, dokud nebude celá podlaha ošetřená. 

Technická data 

Příprava 

Aplikace 
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3. Velmi suché povrchy mohou vyžadovat druhou vrstvu. Ponechte alespoň 2 hodiny 
dobu schnutí mezi jednotlivými aplikacemi. 

 

Podlahu lze zatížit lehkou chůzí již po 1-2 hod. po aplikaci, ale po tuto dobu zatím 
nezatěžujte nábytkem. Stěhování nábytku je možné až po 12 hodinách. 
 

 
 

Vyčistěte podlahu přípravkem Bona Čistič na olejované pohlahy a utěrky Bona Cleaning 
Pad umístěné na mopu. Pokud podlaha začne vykazovat známky opotřebení a potřebuje 
osvěžit, vyčistěte podlahu a naneste novou vrstvu přípravku Bona Oiled Wood Floor 
Refresher.  
 
 
 
Více informací naleznete na www.bona.com/cz. 
 

Údržba 


