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Care / Údržba 

Přírodní přípravek pro povrchovou ochranu dřevěných podlah. Nenahrazuje poliše! Tento vosk 
bez rozpouštědel obsahuje pouze přírodní látky jako vodu, parafín, kolopodium, atd. Bez 
zápachu! Nehořlavý! Neobsahuje žádné škodlivé látky, je šetrný k životnímu prostředí. 
 

 Neobsahuje rozpouštědla 

 Bez zápachu. 

 Dřevo nepřestává dýchat.  

 Zachovává přírodní zbarvení.  

 Zůstává trvale polomatný.  

 Žádný elektrostatický náboj. Žádné nebezpečí samozápalu.  

 Velmi vydatný (1 kg cca 50 – 70 m
2
 jednoho nánosu). Neklouže.  

 Je použitelný také pro jiné druhy podlahovin jako korek,  apod.  
 

 
 

Spotřeba:   1 kg 50 - 70 m
2
 jednoho nánosu  

   

Kódové označení odpadu:  080112 
 

Kódové označení obalu: 150102 (PP)                    
 

Likvidace obalů:  Zbytky produktu a prázdné obaly předejte na řízenou skládku 
k likvidaci. 

 

Nebezpečí požáru:                      - 
 

Skladování: neukládat trvale při teplotách nižších než +5°C, chránit před 
mrazem, v létě skladovat v chladu (teplota nemá přesáhnout 
+25°C) 

Skladovatelnost: v neotevřených originálních obalech min. 1 rok od data výroby                                                    
 

Balení:  kyblík 1 kg 
 

 
 
Zpracování: 

Podklad musí být suchý, zbavený mastnot a nečistot. Vosk  na parkety naneste 1x hadrem, 
stěrkou, mopem apod. v tenké vrstvě. Po dokonalém zaschnutí (cca.30 min) vyleštěte 
leštičkou, případě ručně.. Potom proveďte druhý nános a leštění. Současně s leštěním dojde 
ke zlepšení odolnosti a vzhledu nanesené vrstvy.  
 

 
 

Podlahy ošetřené voskem na parkety vytírejte mírně navlhčeným Bona  mopem, vlažnou vodou 
s přidáním čistícího přípravku Bona Cleaner. 
 
Základy ochrany zdraví při práci 

Při práci je třeba používat vhodné ochranné pracovní prostředky(vhodné ochranné  rukavice). 
Při práci nejíst, nepít,nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem 
a ošetřit reparačním krémem. 
 
Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): 

S 2    Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 29  Nevylévejte do kanalizace. 
S 37  Používejte vhodné ochranné rukavice. 
 
První pomoc:  

Při zasažení očí vymýt oba spojivkové vaky čistou vodou, při náhodném požití ihned 
vypláchnout ústa a vyhledat lékařskou pomoc - přitom ukažte obal nebo označení. 
 
 
Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domácnosti. 
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