Bona HOME Tvrdý voskový olej Osvěžovač
Technický list
Součástí systému Bona Home pro renovaci dřevěných podlah
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bona Home Tvrdý voskový olej Osvěžovač
•
•
•
•

Na bázi přírodních olejů a vosků
Bez zápachu a s nízkým podílem rozpouštědel
Rychleschnoucí
Velmi ekonomický

BONA HOME TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ OSVĚŽOVAČ je určen pro podlahy ošetřené
pomocí Bona Tvrdého voskového oleje nebo přípravku Bona Olej na dřevěné podlahy
a údržbu. Koncentrát přírodních olejů a vosků s průměrným obsahem rozpouštědel
pod 2 %. Je rychleschnoucí a snadno se aplikuje.
Technická data
Typ produktu:

koncentrát z přírodních olejů a vosků

Spotřeba:

50 – 80 m2 / l

Balení:

750 ml

VOC:

< 140 g / l VOC

Nářadí pro aplikaci:

špachtle z nerezové oceli, bavlněný hadr

Doba schnutí:

12 hodin

Čištění nářadí:

ředidlo

Skladování, transport:

nesmí zmrznout

Skladovatelnost:

2 roky neotevřené

Příprava
Vyčistěte naolejovanou / nebo podlahu ošetřenou Bona Tvrdým voskovým olejem pomocí
přípravku Bona Čistič na olejované podlahy a nechte podlahu důkladně zaschnout.
Aplikace
Aplikujte špachtlí z nerezové oceli. Menší plochy a nábytek můžete ošetřit hadrem. Po 15
minutách odstraňte z podlahy přebytečný materiál pomocí bavlněného hadru a nechte podlahu
zaschnout po dobu alespoň 12 hodin.
UPOZORNĚNÍ: Bona Olej na dřevěné podlahy a údržbu obsahuje vysýchavé oleje. Nebezpečí
samovolného vznícení. Nasáknuté hadry, utěrky, pady a podobný materiál skladujte pouze v
uzavřených nádobách nebo ve vodě.

BONA HOME SYSTÉM PRO RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH
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.
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