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BonaMaintenance 

Bona Hard Wax Oil Refresher 
 
Popis produktu: 
Bona Hard Wax Oil Refresher je p řípravek složený ze sm ěsi p řírodních vosk ů, určený 
k pravidelné údržb ě a čišt ění parketových a jiných d řevěných podlah ošet řených 
buď UV-olejem nebo p řípravkem Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem) . Lze 
jej taky použít pro zvýšení lesku na podlahách ošet řených Tvrdým voskovým olejem. 
 
Vlastnosti: 
•   Vhodný jak pro domácnosti, tak i pro komerční prostory 
•   Tam, kde je požadován vyšší lesk, lze přeleštit 
•    Umožňuje místní opravy 
 
TECHNICKÁ DATA: 

Ředění  Neředit  
Teplota p ři zpracování: Teplota v prostoru a přípravku musí být během jeho aplikace a 

schnutí min. 15 °C 
Doba schnutí Cca.2 hodiny 
Spot řeba  Cca 1 litr na 100 m2     
Nástroje pro aplikaci   Bavlněný hadr/ bílý pad 
Čišt ění Nářadí technickým benzinem 
Bezpečnost R 10      Hořlavý – Teplota vznícení +270C 

S 2         Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 29       Nevylévejte do kanalizace 
S 37/51  Používejte vhodné ochranné rukavice.Používejte 
              pouze v dobře větraných prostorách. 

Číselný kód odpadu   08 01 11, nevyčištěná prázdná plechovka 15 01 10 
Likvidace obalu  Prázdné a suché obaly odevzdejte na řízenou skládku k likvidaci 
Osvědčení o zp ětném odb ěru 
a využití odpadu z obal ů 

Společnost EKO-KOM,  
Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Skladování a p řeprava Při teplotách od + 5 do +250C v dobře větraných prostorách. 
Uchovávejte mimo dosah dětí, neslučitelných materiálů a zdroů 
vznícení.   

Trvanlivost  5 let od data výroby v originálním neotevřeném obalu  
Dodávané balení   6x1,0 litr v plechovkách. 
 
ZPRACOVÁNÍ 
 
Příprava povrchu 
Podlahu důkladně vyčistěte přípravkem Bona Soap a nechte řádně vyschnout. Tam, kde 
byla podlahy před nedávnem ošetřena přípravkem Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým 
olejem), musí před aplikací přípravku Bona Hard Wax Oil Refresher nejméně 1 týden 
schnout. 
 
Údržba stávajících povrch ů 
Na celou plochu podlahy aplikujte slabou vrstvu přípravku HWO Refresher pomocí tkaniny, 
která nepouští vlákna nebo podobného aplikátoru (např. Bona aplikačního padu). Pokud 
možno nanášejte ve směru vláken dřeva – po létech. V případě velkých ploch můžete 
alternativně použít leštící stroj s bílým padem. Povrch podlahy nechte schnout po dobu cca.2 
hodin.   Pokud  je  požadován  lesklejší  vzhled   podlahy,  přeleštěte  podlahu  buď  měkkým  
hadrem nebo leštícím strojem s bílým padem, až bude povrch vykazovat jednotný polomatný 
vzhled.  
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Odstran ění stop po opot řebení / ulp ělých ne čistot. 
Na postižená místa rozetřete hadříkem HWO Refresher. Nechte schnout cca. 2 hod. Pokud 
je zbytek podlahy s vyšším leskem, lehce opravovaná místa přeleštěte. Těžce odstranitelné 
usazeniny odstraníte padem Scrad nebo od středu znečištění použijte červený pad 
k vyčištění / přípravě povrchu. 
 
Aplika ční množství / spot řeba 
Cca.1 litr/100 m2 v závislosti na způsobu aplikace. 
 
Čišt ění 
Nářadí lze čistit technickým benzinem – bezprostředně po aplikaci. 
 
 
NÁVOD K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ POVRCHŮ DŘEVĚNÝCH PODLAH OŠETŘENÝCH 
TVRDÝM VOSKOVÝM OLEJEM – TZV. BONA HARD WAX OIL 
 
Pomocí prost ředku Bona Hard Wax Oil Refresher.  Dodržujte prosím  zvláštní pokyny 
ohledn ě údržby, vztahující se na Tvrdý voskový olej Bona!  
 
Při aplikaci na exotická d řeva se prosím obra ťte na odd ělení aplikace spole čnosti 
Bona.  
 
Tento návod k ošet řování platí pro všechny d řevěné podlahy podle DIN 18356 Práce 
parketá řské a hotové parkety v závod ě ošet řené Tvrdým voskovým olejem Bona Hard 
Wax Oil. 
 
Obecné pokyny 
Ošetřením povrchu voskovým olejem již bylo dřevo ochráněno proti pronikání vody a 
nečistot. 
 
Každý druh ošetření povrchu podléhá podle zatížení přirozenému opotřebení. Proto je nutné 
pravidelné čištění a údržba. 
 
Stoly a židle by se měly zespodu opatřit vhodnými plstěnými podložkami. Dále by se měly 
zřídit dostatečně velké čisticí zóny. Při používání židlí s kolečky používejte jen měkká 
kolečka podle EN 12529, navíc se doporučuje použití vhodných ochranných rohožek, např. 
Rollomat. 
 
Díky prodyšnému ošetření povrchu není dřevo omezeno ve svém dýchání. Mějte ale také na 
paměti, že dřevo je přírodní materiál, který je ovlivňován příslušnou teplotou a vzdušnou 
vlhkostí. Dochází k interakcím podmíněným materiálem a pokojovým klimatem. Při vysoké 
vlhkosti prostředí pohlcuje dřevěná podlaha vlhkost a zvětšuje svůj objem. A obráceně, 
v relativně suchém prostředí, jako například v topné sezoně v zimě, se dřevo vlhkosti 
zbavuje a svůj objem  zmenšuje. Tak se mohou tvořit spáry. 
To je důkazem přírodního charakteru dřevěné podlahy. Během topné sezony zajistěte 
dostatečný přísun čerstvého vzduchu pro zvlhčení ovzduší. 
To prospěje nejen Vašim parketám, ale také Vašemu zdraví a budete se cítit lépe.  
Ideální pokojové klima je při teplotě 18 – 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50 až 60 %.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                              

 
BONA CR, spol. s r.o.,  Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, 

telefon: +420 236 080 211, fax: +420 236 080 219, infolinka 800 100 103, www.bona.cz, bonacr@bona.com 
 

PRVNÍ ČIŠTĚNÍ 
 
Čištění suchého povrchu Bona Tvrdý voskový olej 
 
Konečné tvrdosti povrchů ošetřených tvrdým voskovým olejem Bona Hard Wax Oil je 
dosaženo po 10 dnech. Do této doby nepokládejte na podlahu koberce ani po ní 
neposouvejte nábytek. Až poté, co je dosaženo konečné tvrdosti, je možné také použít 
ošetřující prostředek na tvrdý vosk Bona Hard Wax Oil Refresher. 
 
Normální nečistoty můžete odstranit jednoduše mírně navlhčeným (ne mokrým!) hadříkem 
nebo mopem. 
Do vody přidejte trochu přípravku Bona Soap – terkuté mýdlo (ideální pro dřevěné podlahy a 
parkety). 
Ihned setřete suchým hadrem. Silně ulpělé nečistoty můžete odstranit ošetřujícím 
přípravkem Bona Hard Wax Oil Refresherem v tenké rovnoměrné vrstvě. Nechte schnout 30 
minut. Stačí, zvláště u malých ploch, také savý, měkký hadr. 
Při správné aplikaci stačí 1 l Bona Hard Wax Oil Refresher na přibližně 100 m2 nebo 2 
polévkové lžíce na přibližně 1 m2.  
 
Čišt ění a údržba v obytných prostorách 
Pro normální údržbu stačí mop, smeták nebo vysavač. Znečištěná podlaha se také může 
navlhko setřít. Do vody ke stírání se přidá trochu Bona Soap – tekuté mýdlo, který je ideální 
pro dřevěné podlahy a parkety. Setřete dosucha. 
Silně ulpělé nečistoty můžete odstranit ošetřujícím přípravkem Bona Hard Wax Oil 
Refresherem a červeným padem.  
Podle potřeby ošetřete silně namáhané a často čištěné dřevěné plochy ošetřujícím 
přípravkem Bona Hard Wax Oil Refresherem. Jednoduše naneste v tenké vrstvě a nechte 
vyschnout. 
Je-li nutná renovace podlahy, vyčištěnou plochu ošetřete Tvrdým voskovým olejem Bona 
Zpravidla stačí jedna aplikace. 
 
Ve veřejných prostorách jako jsou kancelá ře, hotely, školy, restaurace 
 
Podlahu čistěte denně nebo podle potřeby. Stírejte mírně navlhko a seberte špínu. K čistící 
vodě přidejte trochu přípravku Bona Soap. Podlahu setřete dosucha. 
Jednou týdně nebo podle potřeby ošetřete vyčištěnou, suchou podlahu ošetřujícím 
přípravkem Bona Hard Wax Oil Refresher. Nastříkejte z dózy v tenké vrstvě a rozetřete 
jednokotoučovým strojem Bona Buffer 
(s béžovým padem). Po oschnutí přeleštěte  padem bílým. 
1 – 2krát za rok nebo podle potřeby vyčištěnou suchou dřevěnou podlahu ošetřete tvrdým 
voskovým olejem Bona Hard Wax Oil. 
 
Silné mechanické poškození, hluboké dolíky nebo škr ábance v d řevě 
 
Zde se musí příslušné oblasti odborně řemeslně renovovat. 
Kombinací svých výrobků nabízí Bona jedinečné komplexní řešení při ošetřování dřevěných 
podlah po celou dobu jejich životnosti. 
 
Vaše udržovaná dřevěná podlaha bude časem ještě krásnější a snadněji udržovatelná. 
Nejlépe se Vaše dřevo cítí při teplotě cca. 20°C a relativní vlhkosti 50 % až 65 %. 
Zvlhčovače vzduchu zajišťují ideální pokojové klima. 
Na povrchu musí být stále rovnoměrný voskový film. 
 
V silně namáhaných prostorách je za určitých okolností potřebné ošetření přípravkem Bona 
Hard Wax Oil Refresher. 
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Skladování 
V dobře uzavřených originálních obalech skladujte při teplotě mezi +5°C a  +25°C na 
suchém místě. V těchto podmínkách je trvanlivost min. 12 měsíců od měsíce výroby. 
 
Označování 
Řiďte se pokyny v příslušných popisech produktů. 
 
Likvidace 
Přípravkem nasáklé hadry nebo pady se mohou samy vznítit. Uchovávejte je jen 
v uzavřených kovových nádobách mimo objekt nebo pod vodou. Po uschnutí můžete hadry a 
pady odevzdat na řízenou skládku k likvidaci.  
Obal zbavený zbytků produktu zneškodněte prostřednictvím DSD (zelený bod) nebo 
Interseroh Recycling.. Kapalné zbytky nevylévejte do kanalizace. 
 
Preventivní opat ření 
Ošetřující prost ředky udržujte mimo dosah d ětí. Ošet řující prost ředky mohou být 
zdraví škodlivé. Řiďte se pokyny v p říslušných popisech produkt ů. 
 
 
Podrobn ější informace o výrobku naleznete v našem bezpe čnostním listu. 
 
Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden 
 
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                      Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161 

 
 


