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Parkett Polish jest gotowym do użycia produktem na bazie wody wzmocniony 
poliuretanem, przeznaczonym do pielęgnacji polakierowanych podłóg drewnianych 
zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i użytecznosci publicznej.  
 
Największe zalety: 
 
• Łatwy w użyciu; 
• Wzmocniony poliuretanem; 
• Dobra odporność na zarysowania i ślady po obuwiu 
• Dostępny w wersji połysk i mat. 
 
 
 

 
 
Typ produktu: Środek na bazie dyspersji poliuretanowo-akrylowej 

do konsewacji polakierowanych podłóg drewnianych  
Proporcje mieszania Produkt jednokomponentowy – nie rozcieńczać 
Czas schnięcia: Około 1 godzina 
Narzędzia  Bona Pad Aplikujący z mikrofazy 
Wydajność  Około 50 m2/litr 
Bezpieczenstwo Chronić przed dziećmi (Zapoznaj się z Kartą 

Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i 
Preparatu Niebezpiecznego) 

Mycie narzędzi                              - Bezpośrednio po użyciu w wodzie, 
- Do zaschniętego używać Bona Polish Remover 

Okres przydatności do użycia:  - Polish mat 1 rok od daty produkcji, w  
nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu 
- Polish Połysk 2 lata od daty produkcji w 
nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu 

Przechowywanie/transport:  Chronić przed mrozem 
Postępowanie z odpadami:  Resztki produktu i puste opakowania powinny 
 być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Wielkość opakowań: 3 x 5 litrów (44 kartonów na palecie) 
 10 x 1 litr (50 kartonów na palecie) 
 
 

 
 
Usunąć z podłogi pył i piasek itp. przy pomocy odkurzacza, miotły lub innej metody “na 
sucho”, a następnie umyć podłogę środkiem Bona Cleaner zgodnie z kartą techbiczną 
tego produktu. Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pasty, wosku i wszelkich 
innych zanieczyszczeń. 
Uwaga: Na podłogach, które były wcześniej pastowane środkami innych marek oraz 
podłogal lakierowanych fabryczne należy przeprowadzić na małej powierzchni test 
zgodności produktów. Nie należy używać Bona Polish na podłogach, które były 
woskowane. 
 

 
Na polakierowaną podłogę: 
1 – 2 x Bona Polish 
Środek aplikować mopem z Bona Padem Aplikującym z mikrofazy.  
Uwaga: Nie stosować mopa „sznurkowego”, mopów bawełnianych, z gąbki i tym 
podobnych 
 

Przygotowanie 
 

       

Dane techniczne 
 

       

Systemy aplikacji 
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Nakładać Bona Polish równo na całej powierzchni podłogi używając Bona Padu 
Aplikującego z mikrofazy. Przed użyciem Bona Pad Aplikujący powinien być delikatnie 
zwilżony wodą. Nakładać Bona Polish równo na podłogę z wydajnością około 50 m2/litr. 
Unikac pracy w przeciągu ze względu na możliwość powstawania smug na podłodze. 
Pozostawić do wyschnięcia na minimum 1 godzinę. W razie potrzeby aplikacji drugiej 
warstwy Bona Polish, może być ona wykonana po tym czasie. 
Wskazówki: 

• Podczas aplikacji Bona Polish, utrzymywać Bona Pad Aplikujący dociśnięty do 
powierzchni podłogi, prowadząc go od ściany do ściany. Unikać podnoszenia 
aplikatora podczas pracy, ponieważ może to spowodować wprowadzenie 
pęcherzyków powietrza do produktu, co będzie widoczne na podłodze. 

• Jeżeli podłoga jest matowa, a chcemy uzyskać połysk lub odwrotnie to do 
osiągnięcia spodziewanego efektu niezbędna jest aplikacja dwóch warstw 
Bona Polish. Przestrzegać czasu schnięcia 1 godzina pomiędzy warstwami. 

 

 
 

Podłoga konserwowana przy użyciu Bona Polish powinna być czyszczona roztworem 
Bona Cleaner i wody, przy użyciu Padu Bona Czyszczącego lub innego odpowiedniego 
aplikatora.  
Uwaga: Jeżeli podłoga bardzo się zabrudziła, najpierw powinna być dokładnie 
wyczyszczona za pomocą Bona Remover. Należy upewnić się, że wszystkie 
pozostałości pasty Bona Polish zostały usunięte z podłogi, a następnie można nałożyć 
nowa warstwę Parkett Polish.  
Podłogi pielęgnowane przy pomocy pasty nie mogą być polakierowane bez 
uprzedniego zeszlifowania do surowego drewna. 
 
 
Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej 
www.bona.com.  
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