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Údržba 

Bona Oil Soap (tekuté olejované mýdlo) je čistič vyrobený z oleje a je speciálně 
navržený pro pravidelné čištění a údržbu dřevěných olejovaných podlah.  
Obsahuje přísady, které vyživují povrch podlahy a zanechává tenký film, který 
může být přeleštěn pro větší lesk.  

 

• Speciálně vyvinut pro olejované dřevěné podlahy   

• Čistí a obnovuje   

• Ekonomický koncentrát 
 

 

 

 
Báze:                     saponifikovaný olej 
 

Hodnota pH:                      9 -10 po naředění s vodou 
 

Ředění:                                  0,2 litrů na 10 litrů vody (2%) 
 

Bezpečnost:                           neklasifikováno 
 

Doba skladování:                   3 roky od data výroby, v původním neotevřeném obalu 
 

Skladování/přeprava:             teplota nesmí klesnout pod +5°C a nesmí překročit +25°C  
                                   během přepravy a skladování. 
 
Osvědčení o zpětném 
odběru a využití odpadu 
z obalů:                                  společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. 
 
Likvidace:                               odpady a prázdnými obaly se musí zacházet v souladu s místními 
                                               předpisy. 
 

Balení:                       6 x 1 litr 
                                               3 x 5 litrů 
                       

 
 
Odstraňte usazený prach/písek apod. z povrchu vysavačem, mopem nebo jinou metodou 
suchého čištění. Důkladně protřepejte nádobu. Do 10 litrů studené vody přidejte 0,2 litrů čističe.  
 

 
 
Čistěte podél vláken dřeva. Aplikujte dobře vyždímaným hadrem, mopem nebo podobným 
nástrojem na čištění. Pro silně zněčistěné podlahy doporučujeme použít leštící stroj s 
nylonovým padem. Použijte červený pad na pigmentovaných podlahách a zelený pak na 
běžných nepigmentovaných podlahách. Odstraňte rozpuštěnou špínu přímo mopem.  
 
Nechte zachnout. Pokud požadujete lesklejší povrch podlahy, je možné podlahu naleštit 
zasucha. Nejlepší výsledky dosáhnete použitím leštícího stroje (300 ot./min) a Bona Wool 
Padu.  
 
Poznámka: Dřevěné podlahy by nikdy neměly zůstat delší dobu vlhké nebo mokré, jelikož 
mohou absorbovat vodu, a poté ztratit svůj původní tvar nebo změnit barvu. Je důležité, aby 
používané množství vody na čištění podlahy bylo omezeno na minimum. Věnujte zvláštní 
pozornost otevřeným spárám. Nedovolte, aby kapalina prosakovala do otevřených spár.  
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