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Součástí systému Bona Home pro renovaci dřevěných podlah  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bona Home Tvrdý voskový olej     
 

• Vysoká odolnost 

• Výborně odpuzuje vodu a nečistoty 

• Jednoduchá aplikace, rychleschnoucí  

• Vysoká vydatnost 
 
                          
BONA HOME TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ je směs přírodních olejů a vosků, 
upravených pro vysoce kvalitní ochranu dřevěných podlah. Vytváří odolný povrch 
odpuzující nečistoty, který lze částečně opravovat a snadno udržovat. Je 
rychleschnoucí a snadno se aplikuje. 
 

 

 

 
 

 
 
Typ produktu:  přírodní oleje a vosky 
 
Spotřeba:  20 – 24 m2 / l 
 
Balení:   750 ml, 2,5 litru 
 
VOC:   maximálně 700 g / l VOC 
 
Nářadí pro aplikaci: váleček, štětec 
 
Doba schnutí:   min. 6 hodin 
 
Čištění nářadí:  ředidlo 
 
Skladování, transport: nesmí zmrznout 
 
Skladovatelnost:  2 roky neotevřené 
 

 

 
 

Vybruste povrch na holé dřevo. Povrch musí být suchý, bez brusného prachu a jiných nečistot. 
Výrobek by měl mít pokojovou teplotu. Minimální teplota pro aplikaci je 16°C. 

 

 

 
  

1. Olej důkladně promíchejte. 
 

2. Naneste velmi tenkou vrstvu oleje Bona Tvrdý voskový olej pomocí mohérového 
válečku s krátkým vlasem (Bona mohérový váleček pro Tvrdý voskový olej). Nechte 
schnout po dobu alespoň 6* hodin.     
 

Aplikace        

Krok za krokem            
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3. Lehce přebruste brusným papírem se zrnitostí P 120 nebo vyšší, abyste dosáhli 
extrémně hladkého povrchu.                        
 

4. Odstraňte prach a naneste druhou tenkou vrstvu.                
 

5. Povrch se nesmí zatížit chůzí dříve, než po alespoň 16* hodinách schnutí. Během 
aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání při teplotách nad 20°C.    

                           
*Ponechte delší dobu schnutí v případě tropických dřev, nižších teplot nebo vysoké vlhkosti. 
 
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.  
 


