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Care / Údržba 

Určena k údržbě tvrdých podlahovin – laminátu, vinylu, linolea, dlaždic bez glazury 
(keramických, kamenných), kamene a mramoru. Dodává podlaze nový lesklý vzhled a zároveň 
zajišťuje ochranu před opotřebením. Lesklý přípravek připravený k okamžitému použití. 
 

 Odolný, přidán polyuretan pro delší životnost 

 Snadné a bezpečné použití 

 Dobrá odolnost proti stopám po oděru a poškrábání  

 Rychleschnoucí 
 

 
Typ:   akrylát/polyuretan 
 

Lesk:   vysoký lesk 
 

Ředění:   neředí se 
 

Doba schnutí:    - Suchý na dotek: 30–60 minut 
  - Možnost nanesení další vrstvy: min. po 2 hod. 
 

Nástroje pro aplikaci:  Bona Applicator pad (žlutá utěrka) 
 

Spotřeba:   cca 50 m
2 
/ litr 

 

Bezpečnost:   výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle evropské 
  směrnice 1999/45/ES a jejích příloh a dodatků. 
 

Čištění:   ihned po aplikaci opláchntěte hadřík v tekoucí vodě. Zachlý  
                                                    hadřík (utěrka) lze odstranit pomocí acetonu. 
 

Záruční lhůta:   2 roky od data výroby v originálním neotevřeném obalu                    
 
Skladování/přeprava:  teplota nesmí klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +25 °C 

během přepravy a skladování. 
 

Osvědčení o zpětném odběru     Společnost EKO-KOM, Osvědčení EK-F-050- 20 134 
a využití odpadu z obalů:                                                    
 

 

Balení:  1 litr  
  

 
 

Odstraňte z podlahy nečistoty a písek. Podlahu pečlivě vyčistěte pomocí Bona Čističe na 
laminátové podlahy & dlaždice a nechte zaschnout. Nepoužívejte na podlahy, které byly dříve 
ošetřeny voskem nebo olejem. Zbytky vosku a oleje zabraňují správné přilnavosti Bona 
Leštěnky na laminátové podlahy & dlaždice k podlaze. Pokud si nejste jisti, proveďte před 
použitím zkoušku přilnavosti. 
Láhev před použitím pečlivě protřepejte. Nanášejte při běžné pokojové teplotě 18–25 °C. 
 

 
1. Na menší část podlahy naneste široký zvlněný proužek Bona Leštěnky na laminátové 
podlahy & dlaždice. 
2. Rozetřete pomocí Bona Applicator padu (žlutá utěrka). 
3. Vyhlaďte pomocí Bona Applicator padu (žlutá utěrka) ve směru vlákna dřeva. 
4. Pokračujte po jednotlivých úsecích, dokud nebude celá podlaha ošetřená. 
  

 
 
Podlahu lze čistit s použitím Bona Čističe na laminátové podlahy & dlaždice a čisticím padem 
z mikrovlákna. Nanášejte Bona Bona Leštěnku na laminátové podlahy & dlaždice pro zlepšení 
vzhledu opotřebované podlahy a prodloužení její životnosti. 

 
Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domácnosti. 
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