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Údržba 

Bona Polish lesk je údržbový produkt na vodní bázi navržen speciálně 
pro lakované dřevěné podlahy, ale lze použít na různé druhy podlah. Je 
posílen polyuretanovou složkou, která zanechává mimořádně odolnou 
vrstvu na podlaze proti opotřebení, a tak je vhodný pro použití pro bytové 
i komerční prostory. Bona Polish lesk dává povrchu nový lesk a trvalou 
ochranu proti opotřebení. 
 

 Je možné použít na různé druhy podlah, včetně lakovaných podlah, laminátových 
podlah, linolea, PVC nebo na keramickou dlažbu 

 Zesílená s polyuretanem pro větší trvanlivost 

 Vynikající rozliv pro skvělý výsledný efekt 

 Protikluzné vlastnosti dle normy DIN 18032:2 
 

 
 
Pojivo:  akrylát/polyuretan 
 

Provedení: lesk 
 

Ředění:  neředit, produkt je připraven k okamžitému použití 
 

Doba schnutí:  1 hod při 20°C/60% RH 
 

Aplikační nářadí:  Bona Applicator Pad – mikrovláknová utěrka žlutá 
 

Spotřeba:  cca. 50 m
2
/litr 

 

Bezpečnost:  viz bezpečnostní list pro více informací. 
 

Čištění nářadí: vodou a mýdlem ihned po použití. Zaschlý materiál pomocí 
 přípravku Bona Remover nebo acetonem. 

 

Trvanlivost:  2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu.  
 

Skladování/přeprava:  Teplota nesmí klesnout pod +5
o
C nebo být vyšší +25

o
C během 

skladování a přepravy.  
 

Likvidace obalu: Prázdné obaly předejte na řízenou skládku k recyklaci.  
 

Balení: 10 x 1 litr (50 kartonů na paletu) 
 3 x 5 litr (44 kartonů na paletu) 
 
 

 
 
Odstraňte volné nečistoty a kamínky z podlahy. Podlahu důkladně vyčistěte přípravkem 
Bona Cleaner. Nechejte podlahu řádně zaschnout. Nepoužívejte tento přípravek na 
voskovanou nebo olejovanou podlahu. Vosk a zbytky oleje zabrání správné přilnavosti poliše 
na podlahu. Vždy proveďte test na malé ploše, abyste ověřili správnou přilnavost a tím 
zajistili správný výsledek ještě před aplikací na zvolené podlaze. 

 

 
 
1. Nádobu před použitím důkladně protřepejte. Bona Polish lesk nanesete na podlahu ve 

3-4 cm širokých vlnovkách. Aplikujte pomocí mopu a utěrky Bona Applicator pad 
(mikrovláknová utěrka žlutá). Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte rovnoměrnou  
tenkou vrstvu. 

2. Přípravek Bona Polish rozetřete podél vlákna dřeva v tenké vrstvě, aniž byste aplikovali 
další množství přípravku. 

3. Jakmile budete mít ošetřenou celou plochu podlahy, nechejte podlahu min. 1 hod  
zaschnout. V případě potřeby je možné aplikovat druhou vrstvu přípravku po cca 2 hod.  

Podlahu bezprostředně po aplikaci nezatěžujte. Vracejte koberce a nábytek na původní 
místo až další den po aplikaci přípravku.  
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Údržba 

K dosažení rovnoměrného vzhledu je doporučeno vždy aplikovat přípravek na celý povrch 
plochy podlahy. 

 

 
 
Čistění podlahy namokro může být provedeno až po třech dnech po aplikaci přípravku. Pro 
pravidelné čištění podlahy použijte přípravek Bona Cleaner. Nepoužívejte silné alkalické 
čistící prostředky. Může dojít k poškození podlahy nebo k odstranení poliše.  
 

 
 
•    Při nanášení poliše, držte mop kolmo k podlaze a nanášejte přípravek ode zdi ke zdi.    

     Vyhněte se zvedání mopu, abyste zabránili vytváření bublin na povrchu podlahy. 
•    Nezasahujte do naneseného poliše během schnutí.  
•    Pokud nanášíte více vrstev poliše, nezkracujte dobu schnutí mezi nátěry. Riziko  
     rozpouštění předchozích vrstvy. 
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