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Povrchová  
   úprava 

Bona Wax Oil Refresher je produkt pro údržbu dřevěných podlah 
ošetřených Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem), ale může být 
také použitý na Bona Craft Oil pro zvýšení ochrany proti vodě a rozlitým 
tekutinám. Bona Wax Oil Refresher je koncentrát přírodních olejů a 
vosků, které obsahují méně než 2% rozpouštědel.  
 

• Jednoduchá aplikace, rychlechnoucí  

• Nízký obsah rozpouštědel a téměř bez zápachu 

• Bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky  
dle normy EN 71-3  

 
 

 
 
Druh oleje:  emulgované rostlinné oleje a vosky 
Obsah sušiny:  cca. 70%  
VOC: <2% 
Ředění:  neředit 
Doba schnutí: - Lehké zatížení: 12 hod.* 

*za normálních podmínek: při 20C/60% rel. vlhkosti. Zajistěte 
řádné větrání.  

Nářadí pro aplikaci:  Bona Wool Pad (bavlněný hadr) nebo nerezová stěrka 
Celková spotřeba:  Cca. 50-80 m²/litr v závislosti na druhu dřeva 
Bezpečnost:  neklasifikován 
Nebezpečí požáru:  Nehořlavý. Nebezpečí samovznícení, viz bezpečnostní list pro 

více informací. 
Čištění: Nářadí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze 

odstranit technickým benzínem.  
Skladování:  3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.  
Skladování/přeprava:  Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během 

skladování a přepravy. 
Likvidace:  Odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu 

s místními předpisy.  

Balení:  12 x 1 litr 
 

 
 
Pokud je to nutné, dříve naolejované podlahy nebo podlahy ošetřené Tvrdým voskovým 
olejem se musí pečlivě očistit přípravkem Bona Soap (Tekuté mýdlo) nebo 
pomocí Bona Hloubkového čištění podlah - Bona Deep Clean Systemu. Poté nechte 
řádně zaschnout před nanesením Bona Wax Oil Refresher.  Produkt musí mít 
pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Minimální 

teplota pro aplikaci je 16C.   

 

 
 

1. Aplikujte Bona Wax Oil Refresher rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Bona 
Wool Padu (bavlněný hadr) nebo nerezovou stěrkou. 

2. Přebytečný Bona Wax Oil Refresher odstraňte ihned bavlněným hadrem a 
nechte podlahu zaschnout min. 12 hodin. Exotické dřeviny vyžadují delší dobu 
schnutí, taktéž při nízkých teplotách.  

  

 
 

Technická data        

Příprava        

Aplikace        

UPOZORNĚNÍ: BONA WAX OIL REFRESHER OBSAHUJE 

VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ. POUŽITÉ HADRY A 
TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVOVÝCH 
UZAVÍRATELNÝCH NÁDOB. 
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Povrchová  
   úprava 

 
 
Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete 
povrch vlhkým mopem a Bona Soap (Tekutým mýdlem) přidaným do vody. Pokud je to 
možné, čistěte podlahu suchou metodou. Aplikujte Bona Wax Oil Refresher tak často, 
aby byly póry dřeva dostatečně nasycené. Tak podlaha nebude schopna nabrat 
nečistoty a vlhkost. Jak často je třeba tento postup opakovat záleží na stupni opotřebení 
podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i 
několikrát za rok.  
 
Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz. 
 
 

 
 
Bezpodmínečně respektujte:  
Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich 
všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o 
složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si 
nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska 
vhodnosti pro předpokládané použití. 
Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za 
nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na 
obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i 
respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací 
profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů. 

Údržba        

Důležité poznámky        


