
Gruntowne czyszczenie Ochrona Nowa warstwaCzyszczenie

POW-C   Podłoga olejowoskowana - czyszczenie
POW-GC   Podłoga olejowoskowana - gruntowne czyszczenie
POW-O   Podłoga olejowoskowana - ochrona
POW-NW   Podłoga olejowoskowana - nowa warstwa

PL-C   Podłoga lakierowana - czyszczenie
PL-GC   Podłoga lakierowana - gruntowne czyszczenie
PL-O   Podłoga lakierowana - ochrona
PL-NW   Podłoga lakierowana - nowa warstwa

PO-C   Podłoga olejowana - czyszczenie
PO-GC   Podłoga olejowana - gruntowne czyszczenie
PO-O   Podłoga olejowana - ochrona

PS-C   Podłoga sportowa - czyszczenie
PS-GC   Podłoga sportowa - gruntowne czyszczenie
PS-O   Podłoga sportowa - ochrona
PS-NW   Podłoga sportowa - nowa warstwa

T-GC   Taras drewniany - gruntowne czyszczenie
T-O    Taras drewniany - ochrona
T-NW   Taras drewniany - nowa warstwa

Instrukcja 
czyszczenia i konserwacji
Poniżej znajduje się pełna lista dostępnych instrukcji czyszczenia i konserwacji podłóg 
drewnianych.
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Czyszczenie na sucho - usuń luźny brud
Odkurz lub zamieć podłogę za pomocą padu 

odkurzającego Bona Dusting Pad.

Usuń plamy i zabrudzenia za pomocą Bona Spray Mopa.

© A.I.S.E

Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud
Spryskaj lub nanieś mopem roztwór z Bona Clean W10 i wody 

(100 ml na 10 litrów wody).

Usuń używając mopa z padem Bona Cleaning Pad.

Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud

Wlej roztwór Bona Clean W20 i wodę (100ml na 10 litrów)  

    do zbiornika maszyny.

Przymocuj biały pad do maszyny. 

Czyść używając minimalnej ilości roztworu i upewnij się, że

    na podłodze nie ma kałuż. 

Często wymieniaj wodę w zbiorniku.

POW-CCzyszczenie
Drewniana podłoga olejowoskowana
Instrukcja

© A.I.S.E

C
zy

sz
cz

en
ie

© A.I.S.E

1:100

1:100

Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com
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Przymocuj białe lub czerwone szczotki do Bona 

PowerScrubber.

Napełnij zbiornik 1 litrem Bona DeepClean W. Napełnij 

pozostałą objętość 9 litrami wody.

Ustaw docisk szczotki na średni.

Czyść podłogę w systematyczny sposób. Upewnij 

się, że na podłodze nie ma kałuż i natychmiast usuń 

resztki płynu za pomocą mopa.

Po czyszczeniu umieść urządzenie na wodoodpornej 

powierzchni.

Na uporczywy brud

Rozcieńczyć Bona Deep Clean W z wodą 

(stosunek 1: 5) bw utelce ze sprayem.

Spryskaj obszar i poczekaj 3 minuty.

Szoruj za pomocą Bona PowerScrubber.

POW-GC

© A.I.S.E

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy stosowanie 

Bona DeepClean W w połączeniu z Bona 

PowerScrubber. Jeśli używasz Bona DeepClean W z 

innymi maszynami do szorowania, postępuj zgodnie z 

instrukcjami producenta dotyczącymi przygotowania i 

obsługi.

Aby usunąć uporczywe ślady zarysowań i zaschnięty 

brud ustaw urządzenie na maksymalne ciśnienie. 

Podczas pracy z maksymalnym ciśnieniem upewnij się, 

że maszyna jest w ciągłym ruchu i nigdy nie używaj 

suchych szczotek.

Ostrzeżenie: praca z maksymalnym ciśnieniem może 

spowodować uszkodzenie podłogi.

!
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Gruntowne czyszczenie
Drewniana podłoga olejowoskowana
Instrukcja

Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com
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Zamiataj i czyść podłogę zgodnie z wcześniejszymi  

procesami

Wylać ok. 100 ml Bona Wax Oil W na podłogę (1 litr 
pokrywa około 50-80 m2). Rozprowadzaj za pomocą 
maszyny do polerowania z padem Bona Wool Pad. 
Dodaj więcej Bona Wax Oil W jesli jest taka potrzeba.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, wypoleruj podłogę 

jeszcze raz czystym, suchym padem Bona Wool Pad.

Pozostaw podłogę do wyschnięcia na ok. 12 godzin 

przed użytkowaniem.

a spray bottle

Spray the area and wait for 3 minutes

POW-O

© A.I.S.E

Cienka warstwa Bona Hard Wax Oil  chroni powierzchnie 

i przywraca świeży wygląd.

O
ch

ro
na

Ochrona
Drewniana podłoga olejowoskowana
Instrukcja

© A.I.S.E

50-80 m2/litr

Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com
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Usuń luźny kurz / piasek itp. za pomocą odkurzacza, 

mopa nożycowego lub innej metody czyszczenia na 

sucho.

Dokładnie odtłuść i oczyść powierzchnię za 

pomocą Bona PowerScrubber (zielone szczotki) i 

rozcieńczonego Bona DeepClean W w zbiorniku 

(10%). Upewnij się, że nie ma kałuży roztworu 

czyszczącego.

Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.

Przeszlifuj powierzchnię za pomocą diamentowych 

materiałów ściernych o granulacji 240. Przymocuj 

diamenty do Bona Quattro lub Multidisc, z pośrednimi 

podkładkami pomiędzy nimi. Ręcznie szlifuj narożniki 

i krawędzie. 

Upewnij się, że cała powierzchnia jest całkowicie 

oszlifowana.

Odkurz, aby usunąć luźny pył ze szlifowania lub wytrzyj 

za pomocą padu odkurzającego. Alternatywnie użyj 

Bona PowerScrubber z czystą wodą, aby usunąć 

drobny pył. 

Za pomocą wałka z mikrofibry Bona Microfiber 

Roller 5 mm nałóż cienką, równomierną warstwę  na 

całą podłogę (20–24 m2 / litr). Unikaj gromadzenia 
się produktu. W miarę możliwości nanieść zgodnie 

z kierunkiem ziarna. Pozostaw do wyschnięcia na 
minimum 12 godzin przed wznowieniem użycia.

POW-NW

© A.I.S.E

Nowa warstwa zapewnia podłodze ochronę i 

lepszy wygląd powierzchni, ale także usuwa ślady 

zarysowań i powierzchowne zadrapania oraz zwiększa 

antypoślizgowość. Okresowe nakładanie nowej 

warstwy może znacznie wydłużyć żywotność podłogi. 
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Czyszczenie
Drewniana podłoga olejowoskowana
Instrukcja

© A.I.S.E

Nakładanie nowej warstwy jest zalecane tylko 

wtedy, gdy podłoga była wcześniej pokryta  Bona 

Hard Wax Oil i konserwowana Bona Wax Oil W. W 

razie wątpliwości należy przetestować powierzchnię 

pod kątem zgodności, aby zapewnić zadowalającą 

przyczepność.

Uwagate

Niezbędne wyposażenie:

Bona PowerScrubber wyposażony w zielone szczotki

Bona DeepClean W

Bona FlexiSand z Bona Quattro lub Multidisc

Pady pośrednie (do diamentów)

Diamentowe materiały ścierne granulacja 240

Pad odkurzający

Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com
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Czyszczenie na sucho - usuń luźny brud
Odkurz lub zamieć podłogę za pomocą padu 

odkurzającego Bona Dusting Pad.

Usuń plamy i zabrudzenia za pomocą Bona Spray Mopa.

Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com

© A.I.S.E

Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud
Spryskaj lub nanieś mopem roztwór z Bona Clean W10 i wody 

(100 ml na 10 litrów wody).

Usuń używając mopa z padem Bona Cleaning Pad.

Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud

Wlej roztwór Bona Clean W20 i wodę (100ml na 10 litrów)  

    do zbiornika maszyny.

Przymocuj biały lub czerwony pad Bona Cleaning Pad do 

maszyny.

Czyść używając minimalnej ilości roztworu i upewnij się, że

    na podłodze nie ma kałuż. 

Często wymieniaj wodę w zbiorniku.

PL-CCzyszczenie
Drewniana podłoga lakierowana
Instrukcja

© A.I.S.E

© A.I.S.E

1:100
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Przymocuj białe lub czerwone szczotki do Bona 

PowerScrubber.

Napełnij zbiornik 1 litrem Bona DeepClean W. Napełnij 

pozostałą objętość 9 litrami wody.

Ustaw docisk szczotki na średni.

Czyść podłogę w systematyczny sposób. Upewnij 

się, że na podłodze nie ma kałuż i natychmiast usuń 

resztki płynu za pomocą mopa. 

Po czyszczeniu umieść urządzenie na wodoodpornej 

powierzchni. 

Na uporczywy brud

Rozcieńczyć Bona Deep Clean wodą (stosunek 

1: 5) w butelce ze sprayem

Spryskaj obszar i poczekaj 3 minuty

Szoruj za pomocą Bona PowerScrubber

© A.I.S.E

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy stosowanie 

Bona DeepClean W w połączeniu z Bona 

PowerScrubber. Jeśli używasz Bona DeepClean W z 

innymi maszynami do szorowania, postępuj zgodnie z 

instrukcjami producenta dotyczącymi przygotowania i 

obsługi.

Aby usunąć uporczywe ślady zarysowań i zaschnięty 

brud ustaw urządzenie na maksymalne ciśnienie. 

Podczas pracy z maksymalnym naciskiem upewnij się, 

że maszyna jest w ciągłym ruchu i nigdy nie używaj 

suchych szczotek.

Ostrzeżenie: praca z maksymalnym naciskiem może 

spowodować uszkodzenie podłogi. 

!
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PL-GCGruntowne czyszczenie
Drewniana podłoga lakierowana
Instrukcja
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Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com
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Dokładnie wstrząśnij pojemnikiem, a następnie 

nałóż cienką, równomierną warstwę Bona Shield W 

za pomocą Bona Applicator Pad. Jeśli to możliwe, 

aplikuj zgodnie z kierunkiem ziarna.

Odczekaj co najmniej 1 godzinę przed wznowieniem 

lekkiego użytkowania podłogi.

Jeśli to konieczne, drugą warstwę Bona Shield W 

można nałożyć 2 godziny po pierwszej warstwie.

© A.I.S.E

Jeśli podłoga poprzednio była pastowana i ma duże 

nagromadzenie pasty, może być konieczne usunięcie 

starej warstwy. Na nowej lub pokrytej wcześniej 

Bona Shield W dokładne czyszczenie powinno być 

wystarczające. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, 

aby uniknąć gromadzenia się brudu w powłoce.

PL-OOchrona
Drewniana podłoga lakierowana
Instrukcja
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Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com
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Wybierz obszar na podłodze i nałóż niewielką kroplę 

(ok. 5 cm) nierozcieńczonego Bona Remove W.

Jeśli na powierzchni znajduje się pasta, w większości 

przypadków miejsce próby zmieni kolor na mleczno-

biały po kilku minutach. Zarysuj obszar monetą, jeśli 

jest pasta, powinna się łatwo zdrapać.

Zetrzyj resztki zmywacza po kilku minutach, aby 

uniknąć uszkodzenia powierzchni.

Ilość powłoki pasty da Tobie dobre rozeznanie, ile 

wysiłku wymaga usunięcie starej powłoki. W niektórych 

przypadkach, jeśli powierzchnia ma wiele warstw 

pasty, proces usuwania może wymagać powtórzenia 

kilka razy.

Usuń luźny kurz / piasek itp. za pomocą odkurzacza, 

mopa nożycowego lub innej metody czyszczenia na 

sucho.

Dokładnie odtłuść i oczyść powierzchnię za 

pomocą Bona PowerScrubber (zielone szczotki) i 

rozcieńczonego Bona DeepClean W w zbiorniku 

(10%). Upewnij się, że nie ma kałuży roztworu 

czyszczącego.

Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.

Przeszlifuj powierzchnię za pomocą diamentowych 

materiałów ściernych o granulacji 80. Przymocuj 

diamenty do Bona Quattro lub Multidisc, z pośrednimi 

podkładkami pomiędzy nimi. Jeśli powierzchnia 

jest pokryta pastą lub woskiem, szlifuj, aż zostanie 

całkowicie usunięta. Często sprawdzaj powierzchnię 

uzywając monety, aby ocenić obecność pasty / 

wosku. Ręcznie szlifuj narożniki i krawędzie. 

© A.I.S.E

Nowa warstwa zapewnia podłodze ochronę i 

lepszy wygląd powierzchni, ale także usuwa ślady 

zarysowań i powierzchowne zadrapania oraz zwiększa 

antypoślizgowość. Okresowe nakładanie nowej 

warstwy może znacznie wydłużyć żywotność podłogi. 

Przed nałożeniem nowej należy usunąć poprzednią

PL-NW

Krok 1. Ustal, czy na powierzchni 
znajduje się pasta lub wosk
Przed rozpoczęciem ważne jest ustalenie, czy obecnie 

jest jakaś warstwa pasty i jak gruba jest stara warstwa. 

Niepowodzenie całkowitego usunięcia wszystkich 

starych warstw może spowodować zatrzymanie brudu 

i może poważnie pogorszyć przyczepność nowej 

powłoki.

Krok 2. Przygotowanie powierzchni 
Przed rozpoczęciem ważne jest ustalenie, czy obecnie 

jest jakaś warstwa pasty i jak gruba jest stara warstwa. 

Niepowodzenie całkowitego usunięcia wszystkich 

starych warstw może spowodować zatrzymanie brudu 

i może poważnie pogorszyć przyczepność nowej 

powłoki. 

Niezbędne narzędzia

Bona PowerScrubber wyposażony w zielone szczotki

Bona DeepClean W

Bona FlexiSand z Bona Quattro lub Multidisc

Pady pośrednie (do diamentów)

Diamentowe materiały ścierne granulacja 80 i 240

Pad odkurzający

Nowa warstwa
Drewniana podłoga lakierowana
Instrukcja
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Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com
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© A.I.S.E

PL-NW

Ponownie oczyść powierzchnię za pomocą Bona 

PowerScrubber i Bona DeepClean W. Poczekaj, aż 

powierzchnia wyschnie.

Ponownie przeszlifuj powierzchnię, tym razem 

używając diamentowych materiałów ściernych o 

granulacji 240.

Odkurz, aby usunąć luźny pył ze szlifowania lub wytrzyj 

za pomocą padu odkurzającego. Alternatywnie użyj 

Bona PowerScrubber z czystą wodą, aby usunąć 

drobny pył.

Nałóż cienką warstwę lakieru Bona Traffic HD / lakieru 

Traffic za pomocą szpachli ze stali nierdzewnej. 

Pozostaw do wyschnięcia na ok. 30-60 minut.

Nałóż 1-2 warstwy lakieru Traffic HD / Traffic za 

pomocą wałka lub T-bar (8-10 m2 / litr) i pozostaw do 

wyschnięcia.

Krok 3. Aplikacja lakieru

Nowa warstwa
Drewniana podłoga lakierowana
Instrukcja
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Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com

9



Czyszczenie na sucho - usuń luźny brud 
Odkurz lub zamieć podłogę za pomocą padu 

odkurzającego Bona Dusting Pad.

Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com

Czyszczenie na mokro - uporczywy brud

Zwilż pad czyszczący Bona Cleaning Pad roztworem z mydła 

Bona Oil Soap i wody (200 ml na 10 litrów wody).

Przetrzyj i myj wzdłuż usłojenia drewna. 

PO-CCzyszczenie
Drewniana podłoga olejowana
Instrukcja

© A.I.S.E

© A.I.S.E

1:50

C
zy

sz
cz

en
ie

 

Czyszczenie na sucho i na mokro 

Odkurz lub zamieć podłogę za pomocą padu odkurzającego 

Bona Dusting Pad nałożonego na Bona Spray Mop.

Usuń plamy i zabrudzenia za pomocą Bona Spray Mopa 

z płynem do mycia podłóg olejowanych i padem czyszczącym.

Duże powierzchnie
np. miejsca użyteczności publicznej

Mniejsze powierzchnie
np. domy, mieszkania, biura.

10



Załóż czerwone szczotki na Bona PowerScrubber.

Napełnij zbiornik w proporcji 0,5 litra Bona DeepClean 

W i 9,5 litra wody.

Ustaw średni stopień docisku na maszynie.

Uruchom maszynę i czyść w sposób systematyczny.  

Natychmiast zetrzyj pozostałości roztworu za 

pomocją mopa.  Po czyszczeniu umieść maszynę na 

wodoodpornej powierzchni. 

Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia, a następnie 

nałóż Bona Oil Care (jak opisano w instrukcji 

konserwacja).

Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com

© A.I.S.E

Bona PowerScrubber w połączeniu z Bona DeepClean 

W wyczyści olejowane podłogi szybko i skutecznie. 

Gruntowne czyszczenie nie jest samodzielną procedurą, 

ponieważ część warstwy ochronnej powierzchni 

jest usuwana podczas tego procesu, dlatego po 

gruntownym czyszczeniu należy nałożyć nowy olej, jak 

opisano w instrukcji - konserwacja podłóg olejowanych.

Gruntowne czyszczenie
Drewniana podłoga olejowana
Instrukcja

© A.I.S.E

1:9

G
ru

nt
ow

ne
 c

zy
sz

cz
en

ie

PO-GC

11



Nadmiar oleju usuń bawełnianymi ściereczkami, 

ręcznie lub owijając ściereczkę wokół podkładki na 

maszynie polerującej.

Pozostaw do wyschnięcia na ok. 12 godzin przed 

użyciem.

Lekko zabrudzone

Umyj podłogę ręcznie lub maszyną, używając Bona 

Oil Soap i wody (200 ml na 10 litrów wody).

Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.

Nałóż cienką warstwę Bona Oil Care (30-50 m2 / litr) 

na część podłogi (10-20 m2), używając aplikatora 

Bona do oleju.

Zamontuj zielony pad na maszynie polerującej (150 

obr./min.) i przejedź nią po mokrym oleju.

Mocno zabrudzone  
Załóż czerwone szczotki na Bona PowerScrubber.

Napełnij zbiornik w proporcji 0,5 litra Bona DeepClean 

W i 9,5 litra wody.

Ustaw średni stopień docisku na maszynie.

Uruchom maszynę i czyść w sposób systematyczny.  

Natychmiast zetrzyj pozostałości roztworu za 

pomocą mopa.  Po czyszczeniu umieść maszynę na 

wodoodpornej powierzchni. 

Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.

Wlej ok. 100 ml oleju Bona Care (40-60 m2 / litr) na 

podłogę i rozprowadź za pomocą Bona Wool Pad 

przymocowanego do maszyny polerującej. W razie 

potrzeby dolej więcej oleju. 

Nadmiar oleju usuń bawełnianymi ściereczkami, 

ręcznie lub owijając ściereczkę wokół podkładki na 

Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktó na bona.com

Ochrona, czyli okresowe, ponowne nałożenie oleju 

konserwującego zapobiega wchłanianiu wody i brudu w 

pory drewna, co z kolei ułatwia późniejsze czyszczenie. 

Można to zrobić na 2 sposoby, w zależności od stopnia 

zabrudzenia.

© A.I.S.E

© A.I.S.E

© A.I.S.E

1:50

maszynie polerującej.

Dla lepszych rezultatów wypoleruj podłogę 

ostatecznie używając suchego Bona Wool Pad.

Pozostaw do wyschnięcia na ok. 12 godzin przed 

użyciem.

1:20

© A.I.S.E

PO-OOchrona
Drewniana podłoga olejowana
Instrukcja
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Czyszczenie na sucho - usuń luźny brud

Odkurz lub zamieć podłogę za pomocą padu 

odkurzającego Bona Dusting Pad.

Usuń plamy i zabrudzenia za pomocą Bona Spray Mopa.

PS-CCzyszczenie
Podłoga sportowa lakierowana
Instrukcja

© A.I.S.E

© A.I.S.E

© A.I.S.E
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Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com

Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud

Spryskaj lub nanieś mopem roztwór z Bona Clean W10 z wodą 

(100 ml na 10 litrów wody).

Usuń używając mopa z padem Bona Cleaning Pad.

Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud

Wlej roztwór Bona Clean W10 i wodę (100ml na 10 litrów)  

    do zbiornika maszyny.

Przymocuj biały lub czerwony pad Bona Cleaning Pad do 

maszyny.

Czyść używając minimalnej ilości roztworu i upewnij się, że

    na podłodze nie ma kałuż. 

Często wymieniaj wodę w zbiorniku.

13
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PS-GCGruntowne czyszczenie
Podłoga sportowa lakierowana
Instrukcja

Na uporczywy brud

Rozcieńczyć Bona Deep Clean wodą (stosunek 

1: 5) w butelce ze sprayem

Spryskaj obszar i poczekaj 3 minuty

Szoruj za pomocą Bona PowerScrubber

Aby usunąć uporczywe ślady zarysowań i zaschnięty 

brud ustaw urządzenie na maksymalne ciśnienie. 

Podczas pracy z maksymalnym naciskiem upewnij się, 

że maszyna jest w ciągłym ruchu i nigdy nie używaj 

suchych szczotek.

Ostrzeżenie: praca z maksymalnym naciskiem może 

spowodować uszkodzenie podłogi.

!
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Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy stosowanie 

Bona DeepClean W w połączeniu z Bona 

PowerScrubber. Jeśli używasz Bona DeepClean W z 

innymi maszynami do szorowania, postępuj zgodnie z 

instrukcjami producenta dotyczącymi przygotowania i 

obsługi.

Przymocuj białe lub czerwone szczotki do Bona 

PowerScrubber.

Napełnij zbiornik 1 litrem Bona DeepClean W. Napełnij 

pozostałą objętość 9 litrami wody.

Ustaw docisk szczotki na średni.

Czyść podłogę w systematyczny sposób. Upewnij 

się, że na podłodze nie ma kałuż i natychmiast usuń 

resztki płynu za pomocą mopa.

Po czyszczeniu umieść urządzenie na wodoodpornej 

powierzchni.

14



© A.I.S.E

Lakier Bona Sportive Finish został zaprojektowanay 

tak, aby powierzchnia była wytrzymała i wymagała 

niewielkiej konserwacji, aby wymagała jedynie 

czyszczenia do zachowania dobrego wyglądu i 

właściwości. Jeśli podłoga stanie się śliska, należy 

wykonać proces gruntownego czyszczenia. Jeśli 

nie jest to wystarczające lub jeśli powierzchnia jest 

uszkodzona, należy rozważyć nałożenie nowej warstwy 

(patrz dokument PS-NW).

PS-OOchrona
Podłoga sportowa lakierowana
Instrukcja
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Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com
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Dokładnie odtłuść i oczyść powierzchnię za pomocą 

Bona PowerScrubber (szczotki czerwone) i Bona 

DeepClean W rozcieńczony wodą w zbiorniku (1:10).

Upewnij się, że nie ma kałuży roztworu czyszczącego.

Przeszlifuj powierzchnię za pomocą diamentowych 

materiałów ściernych o granulacji 80. Przymocuj 

diamenty do Bona Quattro lub Multidisc, z pośrednimi 

podkładkami pomiędzy nimi. Ręcznie szlifuj narożniki 

i krawędzie. 

Ponownie przeszlifuj powierzchnię, tym razem 

używając diamentowych materiałów ściernych o 

granulacji 240.

Umyj powierzchnię stosując Bona PowerScrubber z 

czystą wodą

Pozostaw do wyschnięcia.

© A.I.S.E

W tej instrukcji założono, że powierzchnia została 

wcześniej pokryta  lakierem Bona Sportive Finish i że 

podłoga nie ma połysku. Jeśli połysk jest obecny lub 

wykończenie powierzchni jest nieznane, wymagane jest 

całkowite usunięcie lakieru.

1:10

PS-NWNowa warstwa
Podłoga sportowa lakierowana
Instrukcja
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Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com
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Mocno dociśnij taśmę do podłogi. Usuń tak szybko, 

jak to możliwe, aby nie była zbyt długo do niej 

przyklejona.

Nałóż farbę równomiernie i nakładaj bez przerywania 

„mokre na mokre”. Uwaga: Aplikacja ma wpływ na 

nieprzezroczystość farby. W przypadku oznaczeń linii 

nałóż wystarczającą ilość, aby pokryć jedną warstwą. 

W strefach lub większych obszarach dla uzyskania 

lepszych rezultatów, najpierw nałóż cienką warstwę, a 

następnie normalną warstwę o normalnej lub wysokiej 

wydajności, w zależności od koloru.

Usuń od razu taśmę maskującą lub przynajmniej, gdy 

farba jest jeszcze mokra.

Pozostaw do wyschnięcia. W razie potrzeby nałóż 

drugą warstwę.

Zastosowanie: 

6-10 m2/litr (167-100 g/m2) lub 120-200 metrów linii 50 

mm.

Czas schnięcia: 

Oznaczenia linii – 1-2 godz. w  20°C/60% RH.

Cały obszar – 3-4 godz.

Potrzebujesz:

Mały wałek z mikrofibry lub szczotka

Wysokiej jakości taśma maskująca 

PS-NWNowa warstwa
Podłoga sportowa lakierowana
Instrukcja

Aplikacja Bona Sportive Paint
Nakładanie farby jest konieczne tylko w obszarach, 

które są uszkodzone i wymagają naprawy. W przypadku 

obszarów nieuszkodzonych wystarczy nałożyć Bona 

Sportive Finish.

Dodaj utwardzacz Bona Sportive do lakieru Bona 

Sportive Finish i dokładnie wstrząśnij pojemnikiem. 

Jeśli używasz mniej niż pełnej puszki, wstrząśnij 

puszką przed przelaniem. Produkt mieszany należy 

zużyć w ciągu 8 godzin.

Nałożyć mieszankę równomiernie i płynnie. Ogranicz 

czas między nakładanymi sekcjami do minimum (w 

przypadku dużych podłóg może to wymagać kilku 

osób).

W normalnych warunkach (20°C / wilgotność względna 

60% i właściwy przepływ powietrza) podłoga jest 

gotowa do lekkiego użytku po 8 godzinach po 

ostatniej aplikacji, a do pełnego użytkowania po 72 

godzinach. Odczekaj 1 tydzień przed użyciem metod 

czyszczenia na mokro, aby wykończenie osiągnęło 

optymalną twardość.

Appllikacja: 

8-10 m2/litra (120 g/m2).

Czas schnięcia: 

2,5-3 godz. w 20°C/60% RH.

Potrzebujesz:

Wałek lub aplikator T-bar.

Aplikacja Bona Sportive Finish
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nałóż lakier jeden 

dzień po malowaniu. Chociaż szlifowanie pośrednie nie 

jest wymagane, lekki szlif przed przemalowaniem może 

by potrzebny, jeżeli farba jest starsza niż 24 godziny.
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Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com
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Przymocuj pomarańczowe szczotki do Bona 

PowerScrubber.

Napełnij zbiornik 1 litrem Bona DeepClean W i

9-cioma litrami wody.

Ustaw nacisk kontaktowy na średni lub wysoki.

Spłucz taras wodą, aby powierzchnia była mokra.

Czyść taras systematycznie przesuwając maszynę 

wzdłuż desek.

Opłucz taras wodą.

Pozostaw do wyschnięcia, a następnie nałóż olej 

Bona Decking Oil.

© A.I.S.E

Bona PowerScrubber w połączeniu z Bona DeepClean 

W szybko i skutecznie czyści drewniane deski 

tarasowe. Głębokie czyszczenie nie jest samodzielną 

procedurą, ponieważ część ochrony powierzchni jest 

usuwana podczas tego procesu, dlatego po głębokim 

czyszczeniu należy nałożyć nową warstwę oleju. Jeśli 

powierzchnia jest nadal niedoczyszczona, wykonaj 

powtórnie głębokie czyszczenie przy użyciu niskiego 

nacisku. W przypadku mocno zabrudzonego lub 

zbutwiałego drewna użyj Bona PowerScrubber z pełną 

mocą.

T-GCGruntowne czyszczenie
Taras drewniany (olejowany)
Instrukcja

1:9
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Wyczyść deskę zgodnie z procesem T-GC i pozwól 

powierzchni całkowicie wyschnąć.

Nanieść cienką, równomierną warstwę Bona Decking 

Oil na część tarasu za pomocą szerokiej szczotki lub 

innego odpowiedniego aplikatora. Pracuj na całej 

długości desek.

Po ok. 10-15 minut usuń nadmiar oleju bawełnianą 

szmatką. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą 

maszyny do polerowania z tkaniną owiniętą wokół 

podkładki.

Kontynuuj z pozostałymi sekcjami, aż cały taras 

zostanie pokryty olejem.

Powierzchnia powinna być gotowa do lekkiego 

użytkowania po 12 godzinach (w 20 °C / 60% 

wilgotności względnej), chociaż 24 godziny są 

potrzebne do uzyskania pełnej odporności. 

W przypadku deszczu wystepującego przed 

wyschnięciem tarasu może być konieczne ponowne 

nałożenie cienkiej warstwy oleju.

 

© A.I.S.E

Jeśli powierzchnia jest nadal względnie niezniszczona, 

wówczas można przeprowadzić proces konserwacji. 

Jeśli jednak na tarasie jest szare, zbutwiałe drewno, 

konieczny jest pełen proces olejowania (patrz T-NW).

T-OOchrona
Taras drewniany (olejowany)
Instrukcja
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Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com
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Przymocuj pomarańczowe szczotki walcowe do Bona 

PowerScrubber.

Napełnij zbiornik płynem Bona DeepClean W i wodą 

w stosunku 1 litr płynu na 9 litrów wody.

Ustaw docisk szczotki na wysoki.

Spłucz taras wodą. Upewnij się, że jest dokładnie 

mokry.

Aby wyczyścić taras, pracuj maszyną systematycznie 

wzdłuż desek.

Opłucz taras czystą wodą. 

Pozwól powierzchni dokładnie wyschnąć.

Nałóż cienką, równomierną warstwę Bona Decking 

Oil pracując w sekcjach. Za pomocą szerokiego 

pędzla lub innego odpowiedniego aplikatora nakładaj 

na całej długości desek.

Po ok. 10-15 minut usuń nadmiar oleju bawełnianą 

szmatką. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą 

maszyny do polerowania z tkaniną owiniętą wokół 

podkładki.

© A.I.S.E

Kontynuuj z pozostałymi sekcjami, aż cała deska 

zostanie przetworzona.

Powierzchnia powinna być gotowa do lekkiego 

użycia po 12 godzinach (w 20 ° C / 60% wilgotności 

względnej), chociaż do uzyskania pełnej sprężystości 

wymagane są 24 godziny. W przypadku deszczu 

przed suszeniem może być konieczne ponowne 

nałożenie cienkiej warstwy oleju.

Nałożenie nowej warstwy ochronnej jest konieczne, 

gdy powierzchnia została uszkodzona przez działanie 

promieni słonecznych. Aby przywrócić naturalne piękno, 

zniszczone i zepsute włókna drzewne należy usunąć 

przed zastosowaniem oleju Bona Decking Oil. Jest to 

szybkie i łatwe dzięki maszynie Bona PowerScrubber.

© A.I.S.E

T-NWNowa warstwa
Taras drewniany (olejowany)
Instrukcja
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