Bona Osvěžovač olejovaných podlah
Technický list
Prostředek výrazně usnadňuje údržbu dřevěných podlah napuštěných olejem, podlah
ošetřených tvrdým voskovým olejem. Jednoduše nastříkejte přípravek na povrch a pak
povrch setřete. Bona Osvěžovač olejovaných podlah nevyžaduje žádné strojové leštění.
Je vyroben na vodní vázi a je prakticky bez zápachu.





Odolný, vyroben z čistého polyuretanu
Snadné a bezpečné použití
Rychleschnoucí
Bez zápachu

Technická data
Typ:

polyuretan

Stupeň lesku:

vysoký lesk

Ředění:

neředí se

Doba schnutí:

- suchý na dotek: 30–60 minut
- možnost nanesení další vrstvy: min. po 2 hodinách

Nástroje pro aplikaci:

Bona Čisticí pad

Spotřeba:

cca 50 m / litr

Bezpečnost:

výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle
evropské směrnice 1999/45/ES a jejích příloh a dodatků

Čištění nářadí:

zaschlý materiál otřete, než jej budete umývat malým
množstvím vody. Zachlý 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.

Balení:

1 litrová láhev s rozprašovačem

2

Zpracování
Odstraňte z podlahy nečistoty a písek. Podlahu pečlivě vyčistěte pomocí Bona Čističe
na parkety a nechte zaschnout. Nepoužívejte na podlahy, které byly dříve ošetřeny
voskem. Zbytky vosku mohou způsobit nerovnoměrný lesk. Pokud si nejste jisti,
proveďte před použitím zkoušku.
Láhev před použitím pečlivě protřepejte. Aplikujte při běžné pokojové teplotě 18–25 °C.

Aplikace
1. Nastříkejte Bona Osvěžovač olejovaných podlah na Bona Čisticí pad (modrá utěrka).
2. Nastříkejte Osvěžovač na malý úsek podlahy a rozetřete ho pomocí Bona Čisticího
padu (modrá utěrka). Pracujte ve směru vláken dřeva.
3. Pokračujte po jednotlivých úsecích, dokud nebude celá podlaha ošetřená.
Po podlaze lze chodit již po 2 hod. po aplikaci, ale v této době není zatím vhodná pro
zatěžování těžkým provozem nebo stěhováním nábytku (prvních 12 hodin).
Více informací naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domácnosti.
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