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BonaMaintenance 

Osvěžovač dřevěných podlah  
 
Popis produktu: 
 
Přípravek ur čený k údržb ě lakovaných d řevěných podlah. Poškrabané a mdlé povrchy 
oživuje a dodává jim vzhled nov ě nalakovaného povrchu. Zajiš ťuje rovn ěž větší 
odolnost proti od ěru. 
 
Osvěžovač dřevěných podlah  je přípravek na vodní bázi, připravený k okamžitému použití, 
určený pro údržbu většiny lakovaných dřevěných podlah a hotových parket v komerčních 
prostorách a domácnostech. Obnovuje poškrabaný a mdlý lakovaný povrch, přičemž mu 
dodává vzhled nově nalakovaného s navazující ochranou proti opotřebení.  
 
Vlastnosti: 
-  obnovuje a osvěžuje vzhled lakovaného povrchu 
-  snadná aplikace 
-  bez rozpouštědel 
-  šetrný k životnímu prostředí 
 
UPOZORNĚNÍ: Osvěžovač dřevěných podlah aplikujte pouze na 
polomatný povrch, protože zvyšuje stupe ň lesku u matových úprav. 
Před aplikací si vždy ud ělejte test na části plochy.   
 

TECHNICKÁ DATA: 
pH-hodnota: Cca. 7 až 8 
Hustota: 1.0 kg/dm3 
Ředění: Neředí se. Pro okamžité použití. 
Spot řeba: 1 litr na 30 až 50 m2 

Doba schnutí: Cca. 2 hod. při 20 °C/ 60% RH 
Bezpečnost: Neklasifikován 

STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ (S-
věty): 
S  2   Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 29  Nevylévejte do kanalizace. 
S 37  Používejte vhodné ochranné rukavice. 

Kód odpadu: 20 01 30 
Likvidace odpadu z obal ů: Prázdné a suché obaly (PEHD )předejte na řízenou skládku k 

recyklaci. 
Osvědčení o zpětném odb ěru 
a využití odpadu z obal ů: 

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Teplota vznícení: Nehořlavá kapalina (dle ČSN 65 0201) 
Trvanlivost: Nejméně 2 roky od data výroby, v originálním neotevřeném 

obalu  
Skladování: Od +50C do +250C 
Forma balení: 12 x 1 litr v kartonu 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                              

 
BONA CR, spol. s r.o.,  Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, 

telefon: +420 236 080 211, fax: +420 236 080 219, infolinka 800 100 103, www.bona.cz, bonacr@bona.com 
 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

Z podlahy odstraňte volné nečistoty a prach. Pečlivě podlahu vyčistěte 
pomocí Čistícího prostředku na dřevěné podlahy.Opakovaně se ujistěte, že na             
podlaze nejsou žádné zbytkové nečistoty. Před aplikací Osvěžovače dřevěných    
podlah musí být podlaha zcela suchá. 
 
Obsah láhve před upotřebením dobře protřepte   
Osvěžovač aplikujte na podlahu pomocí Bona Mopu s béžovým aplikačním 
padem, který před samotnou aplikací lehce navlhčíte čistou vodou. Osvěžovač  
naneste na podlahu v 3-4 cm širokých vlnovkách. Pracujte v menších  
částech plochy, po cca. 3 m2. 
 
Osvěžovač roztírejte po menších částech plochy a ujistěte se o jeho důkladné  
a stejnoměrné aplikaci. Osvěžovač má vydatnost 30-50 m2 na litr. Nejlepších  
výsledků se dosáhne aplikací stejnoměrně slabé vrstvy přípravku,  
Po dobu schnutí se vyhýbejte průvanu v místnosti a dopadu zvířeného prachu 
na mokrou plochu. 
 
Osvěžovač aplikujte ve směru vláken dřeva. Tímto způsobem ošetřete celou  
plochu podlahy. Nechte schnout po dobu minimálně 2 hodin, teprve poté je  
podlaha pochůzná. Po této době můžete v případě potřeby aplikovat druhou  
vrstvu. Vždy aplikujte Osvěžovač na celou plochu podlahy, aby měl povrch   
stejný vzhled a stupeň lesku.  
 

UPOZORNĚNÍ: Po dobu nejméně 24 hodin od aplikace konečné vrstvy se vyhněte přemístňování 
nábytku a instalaci předložek, případně koberců. Aplikační mop ihned po použití vymáchejte v čisté 
vlažné vodě.  
 
NAVAZUJÍCÍ ÚDRŽBA 
Mokré čištění podlahy může pokračovat po jednom týdnu. K udržení bezvadného stavu podlahy 
používejte pravidelně Systém pro čištění dřevěných lakovaných podlah.  
Nepoužívejte silně alkalické čistící prostředky, které by mohly podlahu poškodit. Pro podlahy v 
domácnostech postačí  jedna až dvě aplikace Osvěžovače za rok, což bývá zpravidla dost k ochraně 
podlahy.  
Stav podlahy příležitostně zkontrolujte a ujistěte se, že rozvrh údržby je v souladu se stupněm 
opotřebení. 
 
PREVENCE 
Osvěžovač dřevěných podlah je určen pouze k použití na lakované dřevěné podlahy. Nepoužívejte jej 
na podlahy voskované nebo olejované.  Zbytky vosku a oleje zabrání řádné přilnavosti Osvěžovače k 
lakovanému povrchu  podlahy.  
Na nenápadném míst ě podlahy ud ělejte vždy p řed použitím test p řilnavosti. 
 
Opatření první pomoci:  
Zamezte kontaktu s kůží. Při kontaktu kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. 
Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení oči okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) 
a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při požití: Vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
Podrobn ější informace o výrobku naleznete v bezpe čnostním listu.  
 
Výrobce:       BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden 
            Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505 
 
Distributor:  Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                          Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161 


