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Bona Oiled Wood Floor Refresher umożliwia konserwację olejowanych podłóg drewnianych. 
Wystarczy wylać na powierzchnię, rozprowadzić i pozostawić do wyschnięcia. Produkt nie 
wymaga polerowanie maszynowego i jest gotowy do lekkiego ruchu pieszego w ciągu zaledwie 
1-2 godzin. 
 

• Odnawia suche, olejowane podłogi drewniane* 

• Zawiera olej lniany 

• Poprawia odporność na wode 
 
* Bardzo suche / zniszczone podlogi olejowane mogą wymagać ponownego olejowania przed 
uzyciem tego produktu. 

 

 
 
Baza produktu:   Dyspersja poliuretanowa z żywicami oleju naturalnego 

Rozcieńczanie:   Nie rozcieńczać 

Czas schnięcia:   - Suchość dotykowa: 20-40 minut* 
  - Mały ruch pieszy: 1-2 godziny* 
  - Między warstwami: ok 2 godziny*   
Narzędzia:   Bona Cleaning Pad 

Zużycie:  Około 40-60 m2/litr 

Bezpieczeństwo: Niesklasyfikowany  
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°C lub przekroczyć 
+25°C podczas transportu i magazynowania. 

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

Wielkość opakowań:    1 litr 
 
* w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C / 60% R.H. Zapewnić przepływ powietrza 
podczas suszenia. 
 
 

 
 
Usunąć luźny 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 olejowoskiem. Pozostałości wosku uniemożliwią poprawną przyczepność Bona Oiled Wood 
Floor Refresher do podłogi. Jeżeli istnieją wątpliwości, należy wykonać próbę przed użyciem.  
Wstrząsnąć butelką przed użyciem i stosować w normalnej temperaturze pokojowej 18-25o C. 
Unikaj silnych przeciągów i bezpośredniego świtła słonecznego skierowanego na podłogę. 
 
 

 
 

1. Wylej Oiled Wood Floor Refresher na niewielką część podłogi i cienko rozprowadź używając 
Bona Cleaning Pad. Jeśli to możliwe, aplikuj zgodnie z kierunkiem anatomicznym drewna. 

2. Kontynuuj, aż cała podłoga zostanie zabezpieczona. 

3. Bardzo suche powierzchnie mogą wymagać drugiej warstwy.  

 

Po podłodze można chodzić już po 1-2 godzinach, ale należy unikać dużego natężenia ruchu, 
wstawiania mebli i rozkładania dywanów podczas pierwszych 12 godzin.  
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Wyczyść podłogę środkiem Bona Cleaner do podłóg olejowanych. Kiedy na podłodze zaczynają 
pokazywać się oznaki zużycia i wymaga odświeżenia, wyczyść i nałóż nową warstwę Bona Oiled 
Wood Floor Refresher 
Informacje na temat produktów do pielęgnacji i konserwacji można znaleźć na stronie 
www.bona.com/care 
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