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Bona Wood Floor Refresher jest gotowym do użycia środkiem na bazie wody 

przeznaczonym do renowacji lakierowanych lub malowanych podłóg drewnianych.  
Ożywia on porysowane i matowe powierzchnie i zapewnia im ochronę przed 
zużyciem. Nie zawiera wosku, co pozwala w przyszłości nałożenie na podłogę 
warstwę lakieru. Dzięki właściwościom antypoślizgowym jest doskonałym środkiem na 
śliskie podłogi. 
 
•  Wytrzymały, wykonany z czystego poliuretanu; 
•  Łatwy i bezpieczny w użyciu; 
•  Szybkoschnący; 
•  Odporny na poślizg. 
 

 

 
 
Środek wiążący:  poliuretan 

Stopien połysku: Wysoki połysk 

Rozcieńczanie:  Nie rozcieńczać 

Czas schnięcia:  - Suchość dotykowa: 30-60 minut 
- Ponowna aplikacja po minimum 2 godzinach 

Narzędzia:  Bona Pad Aplikujący 

Zużycie:  Około. 50 m
2
/l 

Bezpieczenstwo: Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie 
z Europejską Dyrektywą 1999/45/EC i jej zmianami.  

Mycie narzędzi: Myć narzędzia wodą bezpośrednio po użyciu. Zaschniety 
materiał może być usunięty acetonem.  

Okres przydatności 

do użycia:  2 lata od daty produkcji w nie otwartym oryginalnym pojemniku. 

Przechowywanie/ 

transport:  Temperatura nie może spaść poniżej +5
o
C lub przekroczyć 

+25
o
C podczas transportu i magazynowania. 

Postępowanie z 

odpadami:   Odpady i opróżnione pojemniki powinny być traktowane zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 

Wielkość opakowań: Butelki z tworzywa sztucznego1 l.  
 

 

 
 

Usunąć brud i piasek z podłogi. Dokładnie wyczyścić podłogę używając Bona Wood 
Floor Cleaner i pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na podłogach, które zostały 
pokryte woskiem lub olejem. Pozostałości wosku i oleju uniemożliwia poprawną 
przyczepność Bona Wood Floor Refresher do podłogi. Jeżeli istnieją wątpliwości, 
należy wykonać próbę przed użyciem. 

Wstrząsnąć butelką przed użyciem i stosować w normalnej temperaturze pokojowej 
18-25

o
 C.  

 

 
 
1. Rozlać szeroką, falistą linią Wood Floor Refresher na małej części podłogi.  

2. Rozprowadzić produkt na tej sekcji podłogi przy użyciu Bona Padu Aplikującego. 

3. Wygładzić produkt na podłodze zgodnie z kierunkiem usłojenia drewna.   

Dane techniczne 

Przygotowanie 

Aplikacja 
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4. Kontynuować pracę sekcja po sekcji, aż cała podłoga będzie zabezpieczona. 
 

Po podłodze można chodzić już po 2 godzinach, ale należy unikać dużego natężenia 
ruchu i wstawiania mebli i rozkładania dywanów podczas pierwszych 12 godzin. 
 

 

 
 
Czyścić podłogi używając  Bona Wood Floor Cleaner  i Bona Padu Czyszczącego. 
Kiedy podłoga zaczyna wykazywać oznaki zużycia i potrzebę odświeżenia wyczyścić ją 
i nanieść nową warstwę Bona Wood Floor Refresher. Do usuwania Bona Wood Floor 
Refresher używać Bona Polish Remover.  
 
Informacje na temat konserwacji i produktów do konserwacji można znależź na stronie 
konserwacja zobacz www.bona.com/care 

 

Pielęgnacja 


