
Součástí systému Bona Home pro renovaci dřevěných podlah  

Bona Home Olej na dřevěné podlahy a údržbu

SYSTEM
STEP BY STEP



• Velmi odolný vůči skvrnám
• Odpuzuje vodu
• Vysoká vydatnost      
• Jednoduchá aplikace

BONA HOME OLEJ NA DŘEVĚNÉ PODLAHY A ÚDRŽBU pro impregnaci / první ošetření ne- 
lakovaných dřevěných podlah a nebo pro opakovanou údržbu naolejovaných dřevěných 
podlah v interiéru. Má vysoký obsah oleje a nízký obsah rozpouštědel. Jednoduchá  
aplikace s vynikajícími impregnačními vlastnostmi. Poskytuje matný vzhled povrchu a  
intenzivní barvu dřeva.

SYSTEM
STEP BY STEP

Bona Home Olej na dřevěné 
podlahy a údržbu

Vybruste podlahu na holé dřevo. Povrch musí být čistý, zbavený 
brusného prachu a jiných nečistot. Výrobek by měl mít pokojovou 

teplotu a před použitím je třeba jej důkladně promíchat. Minimální 
teplota pro aplikaci je 16°C.

PŘÍPRAVA

1. Na podlahu naneste tenkou vrstvu oleje pomocí nerezové 
špachtle nebo gumové stěrky (bílá). 

2. Nechte olej 15-20 minut absorbovat (prosáknout) do podlahy. 
Poté odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem.

3. Nechte povrch zaschnout po dobu cca 12 hodin.
4. Pro dosažení nejlepších výsledků a odolnějšího povrchu na-

neste druhou tenkou vrstvu oleje. Po 15-20 min. odstraňte pře-
bytečný olej a vytřete povrch do sucha. 

5. Než začněte podlahu znova zatěžovat, nechte ji zaschnout 
cca 24 hodin. Před mokrým čištěním nebo před opětovným 
položením koberců ponechte podlahu vytvrdnout po dobu 1 
týdne. Pro rychlejší aplikaci a dosažení vyšší kvality povrchu lze 
rovněž použít jednokotoučový stroj.

UPOZORNĚNÍ: Bona Olej na dřevěné podlahy a údržbu obsahu-
je vysýchavé oleje. Nebezpečí samovolného vznícení. Nasáknuté 
hadry, utěrky, pady a podobný materiál skladujte pouze v  
uzavřených nádobách nebo ve vodě.

APLIKACE

Typ produktu modifikované rostlinné oleje
Barva:  neutral / přírodní 
Spotřeba:  30 – 40 m2 / l
Balení:  750ml and 2.5 L
VOC:   < 130 g / l VOC

Nářadí pro aplikaci: špachtle z nerezové oceli, bavlněný hadr, 
 gumová stěrka
Doba schnutí:  3 hodiny
Čištění nářadí: ředidlo
Skladování, transport:  nesmí zmrznout
Skladovatelnost:  2 roky neotevřené

TECHNICKÁ DATA

KROK ZA KROKEM

APLIKOVAT OLEJVYBROUSIT VYTMELIT ÚDRŽBA

Očistěte povrch čistícím prostředkem Bona Čistič na olejované 
podlahy a nechte podlahu důkladně zaschnout.  
1. Naneste tenkou vrstvu oleje na podlahu pomocí nerezové 

špachtle nebo bavlněným hadrem.
2. Po 15-20 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným  

hadrem a vytřete povrch do sucha.

3. Nechte schnout po dobu cca 12 hodin.
UPOZORNĚNÍ: Bona Olej na dřevěné podlahy a údržbu obsahu-
je vysýchavé oleje. Nebezpečí samovolného vznícení. Nasáknuté 
hadry, utěrky a podobný materiál skladujte pouze v uzavřených 
nádobách nebo ve vodě.
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Distributor: Bona CR, spol. s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, 
mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Renovace vaší podlahy může být zážitkem, jakožto každé  
vylepšení domácnosti. Je dobré však vědět, jak na to. Proto jsme 
vyvinuli systém produktů Bona Home a návod krok za krokem, jak 

naše prémiové produkty používat správně. Pro více informací nás 
navštivte na www.bona.com/cz. Vaše podlaha bude vypadat jako 
nová. Bona Home – krok za krokem k nové podlaze. 

BONA HOME SYSTÉM PRO RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH


