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Instrukce k údržbě
Dřevěná lakovaná podlaha  
Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Čištění za sucha – volné nečistoty 
• Pravidelně vysávejte nebo zametejte podlahu pomocí 

mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad. Bona Dusting 

Pad odstraní volné nečistoty. 

• Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

Čištění za mokra -  usazené nečistoty 
• Nařeďte přípravek Bona Cleaner s vodou (1 dl na 10 litrů vody). 

• Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad.

• Několikrát vyměňte čistící roztok za nový.

Čištění za mokra – usazené nečistoty  
• Nařeďte přípravek Bona Cleaner s vodou (1 dl na 10 litrů 

vody) a nalijte do nádrže čistícího stroje.

• Připevněte bílý pad ke spodní části stroje.

• Při čištění používejte minimální množství přípravku a 

ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže. 

Pro více informací navštivte www.bona.com/cz
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Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

Instrukce k hloubkovému čištění  
Dřevěná lakovaná podlaha  
Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití čisticího 

prostředku Bona DeepClean W v kombinaci s našim 

čisticím strojem Bona Power Scrubber. Jestliže 

použijete Bona DeepClean W s jiným čisticím strojem, 

řiďte se instrukcemi pro přípravu a manipulaci stroje 

daného výrobce.

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, 

nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte 

maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustálém 

pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může 

poškodit některé podlahy.

• Připevněte bílé nebo červené kartáče na Bona 

Power Scrubber.

• Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona 

Deep Clean W, zbývající objem nádrže doplňte 

vodou – tj. 9 litrů.

• Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.

• Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na 

podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. 

V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok 

mopem.  

• Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch. 

Pro usazené nečistoty 

• Bona DeepClean W nařeďte s vodou (poměr 

1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.

• Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 

3 minuty

• Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber

Tip!



Pokud byla podlaha ošetřována leštěnkou, je nezbytné 

nejprve odstranit z podlahy staré zbytky nahromaděných 

leštěnek z předchozích ošetření. Nový nebo stávající povrch 

ošetřete pomocí Bona Polish. Ujistěte se, že je povrch čistý.
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Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

• Nádobu důkladně protřepejte, pak aplikujte tenkou vrstvu 

Bona Polish  pomocí mikrovláknové utěrky Bona Applicator 

Pad. Pokud je to možné, aplikujte ve směru vláken dřeva.

• Nechte podlahu zaschnout min. 1 hodinu, před dalším 

jejím použitím. 

• Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona Polish 

nejdříve po cca 2 hodinách po aplikaci prvního nátěru.

Instrukce k ochraně povrchu
Dřevěná lakovaná podlaha  
Bona Care Program pro dřevěné podlahy



P
ře

la
ko

vá
ní

 (D
)

Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

Instrukce k přelakování
Dřevěná lakovaná podlaha  
Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Přelakování dodává podlaze ochrannou vrstvu a 

vylepšení vzhledu a odstraní se skvrny, škrábance na 

povrchu a zlepší se protiskluzné vlastnosti povrchu. 

Pravidelným přelakováním výrazně prodloužíte 

životnost podlahy. Před samotným přelakováním musí 

být z podlahy odstraněna leštěnka a podlaha musí být 

povrchově přebroušena.

Krok 1: Zjistěte, zda je povrch 
ošetřený leštěnkou či voskem 

Předtím než začnete, je důležité se ujistit, zda je povrch 

ošetřen leštěnkou a jak silná je jeho vrstva. Nebudou-li 

staré zbytky leštěnky odstraněny, můžou se na podlaze 

hromadit nečistoty a ohrozí se přilnavost nového laku. 

• Vyberte si nenápadnou oblast na podlaze a aplikujte 

malou kapku (cca 5cm) neředěného Bona Remover.

• Pokud je na povrchu leštěnka, po několika 

minutách se testované místo změní v mléčně bílou. 

Seškrábněte tuto oblast mincí. Pokud je na podlaze 

leštěnka, lehce by se měla sloupnout. 

• Po pár minutách setřete zbytek prostředku, aby 

nedošlo k poškození povrchu.

Množství leštěnky na podlaze vám poskytne dobrý 

přehled, kolik úsilí je zapotřebí k odstranění staré vrstvy.  

V některých případech, pokud se na povrchu objeví více 

vrstev leštěnky, může být zapotřebí proces odstranění 

opakovat několikrát.

Krok 2: Příprava povrchu 

Před začátkem práce je důležité určit, zda byla na 

podlaze použita leštěnka a jak silná je její vrstva. 

Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění staré vrstvy 

leštěnky, na podlaze se usadí nečistoty, které vážně 

ohrozí přilnavost nové vrstvy laku.

Seznam produktů:

Bona Power Scrubber (zelené kartáče) 

Bona DeepClean W

Bona FlexiSand a unašeč Quattro 

Bona Unašecí kotouče (černý) pro Bona Diamantové 
brusivo

Bona Diamantové brusivo P 80 a P 240

Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka) a mop

• Odstraňte volné nečistoty a kamínky pomocí 

vysavače, mopu nebo jiné suché metody čistění

• Odmastěte a vyčistěte důkladně povrch pomocí Bona 

Power Scrubber (zelené kartáče) a naředěného roztoku 

v nádrži Bona DeepClean W (10 %). Ujistěte se, že za 

sebou nenecháváte žádné kaluže čisticího roztoku. 

• Nechte povrch zaschnout.

• Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového 

brusiva P 80. Připevněte brusivo k unašeči Quattro 

a umístěte Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Pokud 

je na povrchu leštěnka nebo vosk, pokračujte, než 

bude povrch kompletně vybroušen. Poškrábejte 

povrch, abyste ověřili, zda je leštěnka / vosk řádně 

vybroušena. Rohy vybruste manuálně nebo pomocí 

brusky Bona Supraflex. 
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Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

Instrukce k přelakování
Dřevěná lakovaná podlaha  
Bona Care Program pro dřevěné podlahy

• Povrch ještě jednou vyčistěte pomocí Bona Power 

Scrubber a Bona DeepClean W. Nechte zaschnout.

• Mezibruste povrch pomocí Bona Diamantového 

brusiva P 240.

• Vysajte volné nečistoty nebo vytřete povrch suchou 

metodou pomocí Bona Dusting Pad. Alternativou je 

použití stroje Bona Power Scrubber s čistou vodou 

pro odstranění jemného prachu.

Krok 3: Aplikace laku 

• Aplikujte tenkou vrstvu Bona Traffic HD/Traffic 

pomocí nerezové stěrky. Nechte zaschnout cca 30-

60 minut.

• Aplikujte 1-2 vrstvy Traffic HD/Traffic pomocí 

válečku, nebo T-aplikátoru (spotřeba 8-10 m2/litr). 

Nechte zaschnout.


