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

 
Bona Home Vosk na dřevěné podlahy   
 

• Přírodní vosk s včelím a karnaubským voskem 

• Bez zápachu 

• Jednoduchá aplikace, velmi ekonomický 

• Dobrá odolnost  
                          
BONA HOME VOSK NA DŘEVĚNÉ PODLAHY je produkt z přírodních vosků na 
ochranu neošetřeného dřeva a dřevěných podlahových krytin. Je bez rozpouštědel a 
bez zápachu. Jemně zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva a umožňuje dřevu 
"dýchat". Použití: 1-2 aplikace dle druhu dřeva, po krátké době vytřete povrch do 
sucha. 
 

 
 

 
 

 
 
Typ produktu:  přírodní vosky  
 
Spotřeba:  100 m2 / l 
 
Balení:   500 ml 
 
Nářadí pro aplikaci: špachtle z nerezové oceli, bavlněný hadr 
 
Doba schnutí:   24 hodin 
 
Čištění nářadí:  ředidlo 
 
Skladování, transport: nesmí zmrznout 
 
Skladovatelnost:  2 roky neotevřené 

 

 
 

Vybruste podlahu na holé dřevo. Povrch musí být suchý, zbavený prachu a jiných nečistot. 
Výrobek je třeba skladovat při pokojové teplotě. 
 

 
  

1. Na čistou podlahu naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu vosku pomocí hadříku, který 
nepouští vlákna nebo špachtlí z nerezové oceli. Jakmile vosk zaschne, vyleštěte 
podlahu hadříkem nebo leštícím strojem (pomocí bílého leštícího padu), do té doby, 
než podlaha získá polomatný vzhled.  
 

2. Po cca 15-20 minutách naneste druhou vrstvu vosku a opakujte proces schnutí / 
leštění. Povrchový film se navrství, jelikož je  leštěný, čímž zaručuje vyšší tvrdost a 
trvanlivost. 
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Plochy, které se časem zmatní, musí být pravidelně ošetřovány voskem Bona Vosk na dřevěné 
podlahy, tak jak je popsáno v části PŘÍPRAVA. 
 
Podlahy ošetřené Bona Voskem na dřevěné podlahy se musí ošetřovat čistícím prostředkem 
Bona Čistič na parkety nebo Bona Spray Mopem. 
 

UPOZORNĚNÍ: Bona Vosk na dřevěné podlahy 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.  
 

Údržba        


