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Lakovaná podlaha

Údržba Zlato
Bona Kompletní údržba podlah

Údržba
Zlato

Zakázka

Podpis

Kompletní
renovace
podlahyCelková renovace 

& nový povrch

Zde je pøíklad pracovního procesu pro rùzné typy 
povrchové úpravy:

1

2

3

Pøebroušení na holé døevo
Pøebroušením podlahy až na holé døevo 
s pomocí minimálnì tøech zrnitostí 
brusiva pro hladký výsledek

Aplikace základního laku
Aplikujte základní lak na vodní bázi 

Pøebroušení
Proveïte hladké a støední broušení pro 
odstranìní vláken døeva

Proè si vybrat lakovaný povrch podlahy:

Vìtší ochrana povrchu 

Snadná údržba

Vysoká odolnost proti chemikáliím 

Velmi nízký obsah rozpouštìdel 
a bez zápachu

+

+

+

4 Aplikace vrchního laku – 2 vrstvy 
Aplikujte dvì vrstvy vrchního laku pro 
perfektní ochranu proti opotøebení

+

Bezprašné broušení podlah

Naší prioritou je zdraví a bezpe-
ènost jak samotných podlaháøù, 
tak i majitelù podlah. Proto jsme 
vyvinuli Bona Dust Care System  
(DCS), velmi výkonný pøístroj 
sloužící k odsávání prachu - 
kompletní bezprašný systém 
broušení  podlah. 

Zdravìjší pracovní prostøedí

Absolutnì uzavøený systém

Unikátní systém, bez prachu

Žádný

prach



Údržba
Zlato

Olejovaná podlaha

1

2

3

Pøebroušení na holé døevo
Pøebroušením podlahy až na holé døevo 
s pomocí minimálnì tøech zrnitostí 
brusiva pro hladký výsledek

Aplikace oleje 
Aplikace oleje dokud není døevo zcela 
nasyceno

Pøeleštìní povrchu
Pøeleštìní pomocí Wool Padu.

Podlaha ošetøená tvrdým voskovým olejem

1

2

3

Pøebroušení na holé døevo
Pøebroušením podlahy až na holé døevo 
s pomocí minimálnì tøech zrnitostí 
brusiva pro hladký výsledek

Aplikace tvrdého voskového 
oleje 

Aplikace tvrdého voskového oleje Bona 
Hard Wax Oil  

Pøebrušení
Pøebroušení povrchu podlahy

Proè si vybrat olejovaný povrch podlahy:

Impregnace døeva, vysoký stupeò nasycení døeva

Možnost lokálních oprav

Rychleschnoucí, snadná aplikace

Nízký obsah rozpouštìdel

+

+

+

Proè si vybrat povrch ošetøený tvrdým voskovým 
olejem:

Vysoká vydatnost, odolnost proti vodì a rozlitým 
tekutinám

Možnost lokálních oprav

Snadná aplikace

+

+

+

Bona Kompletní údržba podlah spoèívá ve 3 rùzných typech 
údržby, která se odvíjí dle stavu podlahy a jejímu opotøebení: 
program údržby Zlato, Støíbro a Bronz.

Pokud je podlaha znaènì poškozená nebo zažloutlá, vykazuje 
hluboké rýhy a zcela nepìkný vzhled, pak je doporuèován 
program Zlato. Program Zlato nejen že pøedstavuje kompletní 
renovaci podlahy a obnovení celkové krásy vzhledu a ochrany 
povrchu podlahy, ale také otevírá nekoneènou øadu možností 
celkového vzhledu podlahy. 

Kompletní renovace zahrnuje broušení až na holé døevo pomocí 
našeho komplexního sortimentu brusek a vysoce výkonných 
brusiv. Pøebroušená podlaha je kompletnì pøipravena pro novou 
aplikaci Bona povrchové úpravy. 

Je to jako byste dostali novou podlahu s nekoneènými 
možnostmi barevného provedení povrchové úpravy!

Renovace pro perfektnì krásný 
povrch

Pøed                                                      Po

Kompletní
renovace
podlahy

Celková renovace & nový povrch

4 Aplikace tvrdého voskového
oleje

Aplikace druhé vrstvy tvrdého 
voskového oleje Bona Hard Wax Oil 

+
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