
KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA 
ÚDRŽBY PODLAH
Dřevěné podlahy - lakované, olejované, voskované

Elastické podlahy - vinyl, PVC, marmoleum, linoleum, guma

Tvrdé povrchy - laminát, dlažba

Sportovní podlahy - dřevěné, elastické

Venkovní terasy 



Nejlepší péče
pro vaši podlahu

Dřevěné lakované podlahy

Dřevěné olejované podlahy

Vinyl, PVC, marmoleum, laminát

Nic se nevyrovná dřevu. Dřevo je kus přírody. 
Tento neustále pracující, stárnoucí, přirozeně 
živý materiál přináší teplo do domova a přiro-
zenou krásu do vnitřního prostředí, kde žijeme. 
Jenže dřevěné podlahy mají své vlastní potře-
by, které se odvíjí od toho, jakým způsobem 

jsou ošetřeny a jak je s nimi denně nakládá-
no. Ať už jsou ošetřeny voskem, olejem nebo  
lakem, každá z nich klade vlastní požadav-
ky na individuální údržbu. Ošetřením podlahy  
získáte dlouhotrvající krásu dřevěné podlahy. 

Dřevěné a elastické podlahy 
Bona Care Program je inovativní vysoce účin-
ný program ošetření a údržby dřevěných  
a elastických podlah (jako je PVC/LVT, guma, 
linoleum, marmoleum, vinyl). Program údržby 
podlah nabízí vysokou kvalitu, jednoduchost 
a efektivnost, ošetření všech typů podlah a to 
vše s ohledem na životní prostředí. Nejde pou-
ze o nový vzhled, jedná se o kompletní změnu 
vzhledu stávající podlahy, aniž by byla nutná 
výměna podlahové krytiny. Dokonce i v pro-
storech s vysokou provozní zátěží mohou být 
povrchy ošetřeny pro mimořádnou odolnost  
a dlouhodobou ochranu povrchu. Údržba je 
pak velmi snadná.  

Bona nabízí ošetření podlah dle typu opotře-
bení. Od údržby, jako jednoduché každodenní 
rutiny, přes hloubkové čištění, což je strojové 
čištění špinavých podlah pro jejich oživení, 
ochranu povrchu pro navrácení lesku opotře-
bovaným podlahám, až po přelakování, jako 
poslední možnost, jak docílit krásného vzhledu 
podlah, aniž by byla nutná kompletní renova-
ce. Naše technologické postupy nabízí rych-
lost, profesionalitu, kvalitu.   

O společnosti Bona 
Již od roku 1919 společnost Bona vyvíjí ino-
vativní a udržitelná řešení pro dřevěné a elas-
tické podlahy. Profesionální podlaháři po ce-
lém světě důvěřují značce Bona.  Díky stoleté 

zkušenosti nabízíme komplexní řešení v oblasti 
údržby a ošetření podlah. Bona Care Program 
údržby podlah nabízí efektivitu, rychlost a jed-
noduchost. 





Pro všechny typy podlah!

Bona Čistič na parkety 

Bona Čistič na tvrdé podlahy 

Bona Čistič na olejované podlahy

Bona Hloubkový čistič Oxy na dřevo 

Bona Hloubkový čistič Oxy na tvrdé podlahy

NOVÝ

Bona Premium
Spray Mop



Ekonomické 
náplně

Závěsný 
háček

Měkké
pružné 
rohy

Plnitelná 
láhev

Patentovaná 
utěrka 
z mikrovlákna

Pomocná 
komfortní
 rukojeť
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Nový prémiový mop, pro efektivní čištění a údržbu lakovaných a tvrdým voskovým ole-
jem ošetřených dřevěných podlah. Je ergonomický a nabízí snadné použití. Rychle se 
sestaví a rychle se naplní čisticím prostředkem Bona Čistič na parkety. Zapomeňte na 
těžký kyblík, ulehčete si svou práci. Stačí jen nastříkat a vyčistit podlahu!

Speciálně navržen pro účinné čištění tvrdých podlah, jako je kámen, dlažba, lamináto-
vé podlahy, vinyl, PVC a LVT podlahy. Nabízí snadné a bezpečné použití. Nezanechává 
žádné šmouhy. Balení: 850 ml.

Set obsahuje: 

 • Bona Čistič na parkety (0,85 l náplň k okamžitému použití)

 • Bona Spray Mop (mop se sprejem)

 • Bona Cleaning Pad (mikrovláknová pratelná utěrka)

Nový prémiový mop, pro efektivní čištění a údržbu tvrdých podlah, jako je kámen, 
dlažba, laminátové podlahy, vinyl, PVC a LVT podlahy. Je ergonomický a nabízí snadné 
použití. Rychle se sestaví a rychle se naplní čisticím prostředkem Bona Čistič na tvrdé 
podlahy. Zapomeňte na těžký kyblík, ulehčete si svou práci. Stačí jen nastříkat a vyčistit 
podlahu!

Bona Premium Spray Mop na tvrdé podlahy 

Speciálně navržen pro účinné čištění lakovaných dřevěných podlah a tvrdým voskem 
ošetřených dřevěných podlah. Nabízí snadné a bezpečné použití. Nezanechává žádné 
šmouhy. Balení: 850 ml.

Náplně do Bona Premium Spray Mopu

Set obsahuje: 

 • Bona Čistič na tvrdé podlahy (0,85 l náplň k okamžitému použití)

 • Bona Spray Mop (mop se sprejem)

 • Bona Cleaning Pad (mikrovláknová pratelná utěrka)

Bona Premium Spray Mop na dřevěné podlahy

Čisticí prostředek určený pro ošetření dřevěných olejovaných podlah. Čistí a záro-
veň impregnuje povrch, aby byl lépe chráněn. Připraven k  okamžitému použití.  
Balení: 850 ml.

Bona Čistič na parkety - náplň

Bona Čistič na tvrdé podlahy - náplň 

Bona Čistič na olejované podlahy - náplň 

Náš nový nejvýkonnější čisticí prostředek. Aktivní kyslík uvolňuje a odstraňuje navrstve-
né nečistoty a poskytuje hloubkové čištění bez velké námahy. Je skvělým pomocníkem 
pro odstranění usazených nečistot nebo chcete-li důkladně vyčistit podlahy. Nejlepších 
výsledků dosáhnete v kombinaci s utěrkou z mikrovlákna Bona Microfiber Deep Clean 
Pad s technologií PowerLoop®. Balení: 850 ml.

Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner  - náplň 
Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep Cleaner - náplň
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Speciálně navržen pro účinné čištění lakovaných dřevěných podlah a tvrdým voskem 
ošetřených dřevěných podlah. Nabízí snadné a bezpečné použití. Nezanechává žádné 
šmouhy. Balení: 1 l ve spreji, 850 ml náplň a 4 l. 

Bona Čistič na parkety

Speciálně navržen pro účinné čištění tvrdých podlah, jako je kámen, dlažba, lamináto-
vé podlahy, vinyl, PVC a LVT podlahy. Účinně odstraňuje skvrny, nečistoty a špínu. Je 
připraven k okamžitému použití, stačí nastříkat na podlahu a setřít mopem. Balení: 1 l 
ve spreji, 850 ml náplň a 4 l. 

Bona Čistič na tvrdé podlahy    

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: dřevěné a tvrdé podlahy

Leštěnka zajišťuje ochranu povrchu před opotřebením. Určena k údržbě lakovaných 
a barevně lakovaných dřevěných podlah. MAT udržuje matný vzhled podlahy, verze 
LESK obnovuje lesklý vzhled podlahy. Balení: 1 l.

Bona Leštěnka na parkety lesk / mat 

Údržbový prostředek určený pro dřevěné olejované podlahy a podlahy ošetřené tvrdým 
voskovým olejem, které jsou mdlé, poškrábané, nebo vykazují známky opotřebení. 
Obnovuje krásu povrchu, po jeho použití vypadá podlaha opět jako nová. Balení: 1 l.

Bona Osvěžovač olejovaných podlah 

Leštěnka pro údržbu laminátu, vinylu, linolea, dlaždic bez glazury, kamene a mramoru, 
která zajišťuje ochranu povrchu před opotřebením. Dodává podlaze nový lesklý vzhled. 
Lesklý přípravek připravený k okamžitému použití. Balení: 1 l.

Bona Leštěnka na laminátové podlahy & dlaždice 

Čisticí prostředek určený pro ošetření dřevěných olejovaných podlah. Čistí a zároveň 
impregnuje povrch, aby byl lépe chráněn. Připraven k okamžitému použití. Balení: 1 l 
ve spreji, 850 ml náplň a 2,5 l.

Bona Čistič na olejované podlahy   
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: dřevěné podlahy

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 (nebo mat - dle 
verze produktu) a trvalou ochranu proti opotřebení. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Polish lesk / mat

Ochranná vrstva na vodní bázi pro většinu lakovaných podlah a hotových parket, jak 
v komerčních prostorách, tak i v domácnostech. Oživuje poškrábané a mdlé povrchy 
a dodává jim vzhled nově nalakovaných spolu s navazující ochranou proti opotřebení. 
Balení: 1 l, 5 l.

Bona Freshen Up

Rychleschnoucí olej pro údržbu dříve naolejované dřevěné podlahy. Nízkoviskózní, uni-
kátní směs z různých rostlinných olejů, má výbornou penetrační schopnost. Vyplňuje 
póry dřeva pro dlouhotrvající ochranu. Balení: v barvě Neutral (přírodní) 1 l a 5 l pro 
intenzivní oživení dříve pigmentovaných povrchů. 

Bona Oil Care 

Čistič vyrobený z oleje a je speciálně navržený pro pravidelné čištění a údržbu dřevě-
ných olejovaných podlah, pro obnovení krásného vzhledu olejovaných podlah. Ob-
sahuje přísady, které vyživují povrch podlahy a zanechává tenký film, který může být 
přeleštěn pro větší lesk. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Oil Soap 

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čistící prostředek, určený k čištění lakovaných 
dřevěných a korkových podlah. Bona Cleaner lze používat při pravidelném čištění mo-
pem nebo v kombinaci s čistícím strojem. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Cleaner
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Produkt pro údržbu dřevěných olejovaných podlah a podlah ošetřených tvrdým vos-
kovým olejem. Penetrace olejem navrací „suchým“ podlahám povrchovou ochranu a 
zvýší ochranu proti vodě a rozlitým tekutinám. Bona Wax Oil W je produkt z přírodních 
olejů a vosků, které obsahují méně než 2% rozpouštědel. Balení: 1 l.

Bona Wax Oil W 

Usnadňuje údržbu naolejovaných dřevěných podlah. Je určen pro opotřebované pod-
lahy, pro obnovení původního vzhledu. Jednoduše nalijte na povrch, rozetřete a nechte 
zaschnout. Produkt nevyžaduje strojové leštění a je připraven pro lehkou zátěž za pou-
hé 1-2 hodiny po aplikaci. Balení: 1 l.

Bona Oiled Wood Floor Refresher 

Oxidativní olej pro ošetřování a základní ošetření dřevěných podlah. Vyrobený z rostlin-
ných olejů. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Oil 35 

Koncentrovaný odstraňovač s vyváženým pH k odstraňování navrstvených leštěnek 
na dřevěných podlahách. Kromě odstraňování polišů také účinně odstraňuje stopy 
po podrážkách bot. Má jemně pěnící složení a slabý zápach. Upravený pro dřevo, ale 
lze použít na většinu druhů voděodolných podlahovin, včetně dlažby, vinylu a linolea. 
Balení: 1 l.

Bona Remover
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: sportovní podlahy

Koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, specificky určený pro časté čištění vnitřních 
sportovních povrchů podlah. Bona SuperSport Cleaner je šetrný k povrchu, přesto 
účinně odstraňuje mastnotu a špínu a nezanechává žádný kluzký nebo mastný film. Je 
lehce pěnící, proto je vhodný jak pro čisticí stroje, tak pro manuální čištění. Certifikáty: 
FIBA Certifikát. Balení: 5 l.

Profesionální řada: dřevěné a elastické podlahy

Bona SuperSport Cleaner 

Specificky určený pro příležitostné čištění vnitřních sportovních povrchů podlah, k od-
stranění černých šmouh z podrážek bot, odstranění štěpařského vosku z házené a na-
hromaděného tělesného tuku a dalších nečistot, které mohou vytvářet kluzký povrch. 
Certifikáty: FIBA Certifikát. Balení: 5 l.

Bona SuperSport Deep Clean 

Čistící prostředek, který je určený pro hloubkové čištění znečištěného a naolejovaného 
dřeva, v exteriéru – na venkovních dřevěných terasách. Rozpouští znečištěný olej na 
znečištěném dřevu a vrací dřevu původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové. 
Určen pro manuální čištění. Balení: 4 l.

Bona Čistící prostředek na venkovní dřevěné terasy

Koncentrovaný čistič pro důkladné a hloubkové čištění všech typů podlah v interiéru a 
exteriéru. Unikátní složení čistícího prostředku odstraňuje stopy po podrážkách bot a 
nečistoty bez rizika poškození dřeva. Použijte pro oživení mdlé podlahy a před použitím 
leštěnky či oleje. Může být použít s čistícím strojem: je obzvláště vhodný pro čistící stroj 
Bona Power Scrubber. Lze použít i pro běžné čištění. Balení: 5 l

Bona Deep Clean Solution

ČIŠTĚNÍ: venkovní dřevěné terasy
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: elastické podlahy

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek, vhodný pro běžné čištění 
všech elastických podlah, jako je PVC, vinyl, linoleum, marmoleum, guma. Určen pro 
každodenní čištění, i pro odstranění intenzivního znečištění. Pravidelnou údržbou Bona 
Clean R50 dochází k redukci bakterií na podlaze. Je vhodný pro použití do všech au-
tomatických čistících systémů, jako například Bona Power Scrubber. Balení: 1 l, 5 l.

PVC, vinyl, marmoleum, linoleum, guma

Bona Clean R50 

Jemný čistící prostředek, rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné čištění a ošetření všech 
elastických podlah, jako je PVC, vinyl, linoleum, marmoleum, guma. Produkt 2v1 – čistí 
a zároveň poskytuje ochranný film na povrchu. Bona Clean R60 zanechává lehce lesklý 
povrch. Pravidelnou údržbou Bona Clean R60 dochází k redukci bakterií na podlaze. 
Je vhodný pro použití do všech automatických čistících systémů, jako například Bona 
Power Scrubber. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Clean R60 

Polyuretanová údržbová politura pro všechny elastické podlahy. Vyvinutá speciálně pro 
renovované podlahy ošetřené lakem Bona Pure. Také je určena pro elastické podlahy, 
jako je linoleum a PVC. Provedení mat a lesk. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Shield R mat/lesk

Silný čistící prostředek vyvinutý pro efektivní odstranění nečistot a starých zbytků z 
čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl, nebo guma. 
Je vhodný jak pro odstranění leštěnek a polišů jak v rámci pravidelné údržby, tak pro 
strojové hloubkové čištění pomocí Bona Power Scrubber. Balení: 5 l.

Bona Remove R

Agresivní čistící prostředek vyvinutý pro odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých 
zbytků z čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl nebo 
guma. Rychlý a efektivní. Bona PowerRemove R by měl být použit pouze v případě, 
je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné. Balení: 5 l

Bona PowerRemove R
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PROFESIONÁLNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PODLAH

Čisticí stroj Bona PowerScrubber 2.0 pro nejefektivnější hloubkové čištění různých 
typů podlah. Univerzální a jednoduchý stroj, se dvěma protiběžnými válcovými  
kartáči, které poskytují efektivní hloubkové čištění. Bona PowerScrubber 2.0 přináší 
ještě vyšší výkon, než většina automatických čisticích strojů. Navíc poskytuje výhody 
ergonomického provozu, nastavení a snadné přepravy.

Strojové čištění znečištěných podlah, pro obnovení povrchu podlahové krytiny 

Bona Power Scrubber 2.0   

Oranžový – pro venkovní dřevěné podlahy a terasy 

Zelený – jemný s lehce brousícím efektem pro agresivnější čištění olejovaných podlah

Bílý – pro olejované a lakované dřevěné podlahy, laminátové podlahy

Černý – na kámen a dlaždice 

Červený – pro olejované a tvrdým voskovým olejem ošetřené podlahy

Bona Power Scrubber – kartáče válcové 

Koncentrovaný čistič pro důkladné hloubkové čištění dřevěných lakovaných  
a olejovaných podlah v interiéru a dřevěných podlah a teras v exteriéru. Unikátní  
složení čističe odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika poškození 
dřeva. Určen pro čisticí stroje, zejména Bona Power Scrubber. Balení: 5 l.

Bona Deep Clean Solution

Silný čistící prostředek vyvinutý pro efektivní odstranění nečistot a starých zbytků  
z čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl, nebo guma. 
Je vhodný jak pro odstranění leštěnek a polišů jak v rámci pravidelné údržby, tak pro 
strojové hloubkové čištění pomocí Bona Power Scrubber. Balení: 5 l.

Bona Remove R

Koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, specificky určený pro časté čištění vnitřních 
sportovních povrchů podlah. Bona SuperSport Cleaner je šetrný k povrchu, přesto 
účinně odstraňuje mastnotu a špínu a nezanechává žádný kluzký nebo mastný film. 
Je lehce pěnící, proto je vhodný jak pro čisticí stroje, tak pro manuální čištění. Certifi-
káty: FIBA Certifikát. Balení: 5 l.

Bona SuperSport Cleaner 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Mikrovláknová utěrka modrá, určena pro čisticí prostředek. Pratelná v pračce, bez 
použití aviváže. Vydrží až 500 vyprání.

Mikrovláknové utěrky a mopy 

Bona Cleaning Pad 

Prémiový mop pro čištění všech typů podlah. Mop má ergonomickou teleskopickou 
tyč, stírací část mopu má gumové okraje, které chrání nábytek a extra savá mikrovlák-
nová utěrka se lehce přichytí k mopu pomocí suchého zipu. Mop dosáhne i do těžce 
přístupných míst. Balení obsahuje mop a mikrovláknovou utěrku Bona Cleaning Pad 
pro mokré čištění. 

Bona Premium Microfiber Mop  

Mop 61 cm široký, s hliníkovou T lištou a teleskopickou tyčí, kterou lze nastavit  
ve čtyřech úrovních, od 95 cm do 140 cm. Teleskopická tyč je vyrobena z vysoce  
odolného hliníku a vyniká vysokou trvanlivostí při manipulaci v komerčních prostorech. 
Rukojeť lze nastavit dle potřeby použití individuálního uživatele. Mop dosáhne i do  
těžce přístupných prostor, jako pod nábytek apod., a to díky otáčivé hlavě mopu. Mop 
je dodáván včetně dvou mikrovláknových utěrek – Bona Cleaning Pad a Bona Dusting 
Pad.

Bona Commercial Mop   

Mop 153 cm široký, ideální pro suchý a mokrý úklid podlah na sportovních podlahách 
(sportovní haly, tělocvičny). Mop má hliníkovou T lištu a tyč, která je dlouhá 176 cm. 
Tyč je vyrobena z vysoce odolného hliníku a vyniká vysokou trvanlivostí při manipulaci. 
Mop je dodáván včetně dvou mikrovláknových utěrek – Bona Cleaning Pad a Bona 
Dusting Pad.

Bona SuperCourt Mop   

Mikrovláknová utěrka žlutá, určena pro aplikaci leštěnek. Pratelná v pračce, bez použití 
aviváže. Vydrží až 500 vyprání.

Bona Applicator Pad 

Mikrovláknová utěrka modro-bílá elektrostatická prachovka na denní úklid suchou me-
todou. Prachovka přitahuje vlasy, chlupy a běžné alergeny z podlahy. Pratelná v prač-
ce, bez použití aviváže. Vydrží až 300 vyprání.

Bona Dusting Pad 

Mikrovláknová utěrka Bona Microfiber Deep Clean Pad s technologií PowerLoop®. 
Určena pro aplikaci čistících prostředků řady Bona OxyPower, pro hloubkové čištění 
podlah.

Bona Deep Clean Pad 
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STROJE PRO ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ PODLAH

Výkonný a flexibilní stroj, speciálně navržený pro údržbu dřevěných, sportovních a elas-
tických podlah. Je určen pro čištění a údržbu, pro olejování pomocí Bona Wool Padu, 
pro přelakování / olejování při použití unašeče Bona Quattro, broušení podlah, betonu 
apod. Má výkonný motor 1.9 kW a silnou konstrukci. Práce je s ním snadná. Je kom-
patibilní s Bona DCS pro bezprašné broušení podlah.

Bona FlexiSand 1.9   

Perfektní pro lehké a středně těžké podlahářské práce, jako je leštění a broušení všech 
typů dřevěných podlah. Manipulace s ním je snadná, stejně jako transport. Má motor 
o výkonu 1,6 kW.

Bona Buffer 

Stroj určený pro mezibroušení laku, leštění a čištění dřevěných lakovaných podlah. Má 
motor o výkonu 500 W.  

Bona Mini Buffer 
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Čištění – jednoduchá rutina

Ochrana povrchu – navrácení lesku

Klíčem ke krásnému vzhledu podlah je pravidelný úklid 
a čištění. Bona nabízí čistící prostředky pro efektivní  
čištění podlah. Produkty Bona povrch podlah nepo-
škodí a nemají negativní vliv na životní prostředí. Rychlé  
a okamžité řešení s vynikajícím výsledkem. Pro jednodu-
ché a efektivní čištění podlah.  

Opakované hloubkové čištění podlah může postupem 
času „zmatnit“ vzhled a kvalitu povrchu podlah. Nová 
ochranná vrstva leštěnky obnoví původní lesk a prodlouží 
životnost podlah. Bezpečně, rychle a snadno. Příprav-
ky společnosti Bona obnoví vzhled podlah a navrátí jim  
jejich původní krásu. Bona Hloubkové čištění a násled-
ná ochrana povrchu podlah je doporučována především  
v komerčních prostorech s vysokou zátěží, pro lepší 
odolnost povrchu.



H
loubkové čištění

P
řelakování

Hloubkové čištění – oživení a obnovení

Přelakování – jistota obnovy

Každá podlaha se časem opotřebovává. Na podlaze se ob-
jevují skvrny, zbytky usazených nečistot, různorodá zabar-
vení. Aplikací efektivního přípravku v kombinaci s čisticím 
strojem Bona PowerScrubber vyčistíte povrch podlah rychle 
a efektivně. Není nutná renovace, ale pouze vyčištění podla-
hy, s velmi krátkou odstávkou provozu podlahy.

Poškozené nebo silně opotřebované podlahy by za běžných 
okolností vyžadovaly výměnu. Bona nabízí inovativní ošetření 
povrchu pomocí Bona Přelakování podlah. Účinná alterna-
tiva, jak obnovit původní vzhled podlah rychle a prodloužit 
jejich životnost. Ať už se jedná o dřevěné podlahy, vinyl, PVC, 
linoleum nebo gumovou podlahu, unikátní a bezpečné Bona 
Přelakování podlah poskytne perfektní povrch během několi-
ka hodin práce.



Dřevěné lakované 
podlahy

Lakované parketové a palubkové podlahy jsou 
a zůstávají reprezentativní podlahovou krytinou 
v každém interiéru. Vyznačují se nepřekonatel-
nou odolností proti opotřebení a dlouhou život-
ností. Tato špičková povrchová úprava dodává 
parketám požadovaný vzhled, zachovává jejich 

krásu dřeva a chrání ji proti znečištění a oděru. 
Nalakované parketové podlahy jsou hygienic-
ké a pohodlné na údržbu. Díky lakování ve 3 
vrstvách jsou chráněny proti vniknutí nečistot a 
tekutin. Čištění a údržba je proto jednoduchá a 
nevyžaduje větší námahu.

Hloubkové čištění

Přelakování

Čištění

21

24

20

Obsah

Ochrana povrchu 22
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Dřevěné lakované podlahy
Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Č
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ní

1. Čištění za sucha – volné nečistoty 

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty
Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte 
přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Vytřete pomocí 
mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu 
několikrát vyměňte čistící roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem  
    – usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte  
přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Připevněte bílý 
pad ke spodní části běžného čistícího stroje. Při čištění  
používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby 
na podlaze nezůstaly louže.

Instrukce k čištění

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.   
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

Pro dosažení krásného vzhledu podlahy je důležitý  
pravidelný úklid. Dodržujte zásady správného úkli-
du podlah a vaše podlaha se vám odmění dlouhou  

životností. Pro úklid používejte pouze kvalitní čisticí 
prostředky, práci si můžete ulehčit pomocí Bona 
Spray Mopu.

1

Produkty
 • Bona Spray Mop

 • Bona Mopy

 • Bona Dusting a Cleaning Pad

 • Bona Cleaner

 • Běžný čistící stroj

Čištění za sucha.

2

Čištění za mokra.

3

Čištění za mokra strojem.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Postup

1. Připevněte bílé nebo červené kartáče na Bona 
Power Scrubber.

2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr 
Bona Deep Clean Solution, zbývající objem  
nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.

3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.

4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby  
na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího  
roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte  
zbývající roztok mopem.

Instrukce k hloubkovému čištění

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití čisticího 
prostředku Bona Deep Clean Solution v kombinaci s 
našim čisticím strojem Bona Power Scrubber. Jestliže 

použijete Bona Deep Clean Solution s jiným čisticím 
strojem, řiďte se instrukcemi pro přípravu a manipula-
ci stroje daného výrobce.

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a ne-
čistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud 
požíváte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj   

v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché 
kartáče.

Produkty a stroje

 • Bona Deep Clean Solution nařeďte  
s vodou (poměr 1:5) a nalijte do 
láhve s rozprašovačem.

 • Postříkejte znečištěnou část podla-
hy a vyčkejte 3 minuty

 • Vyčistěte pomocí stroje Bona 
Power Scrubber

Pro usazené nečistoty

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

 • Bona Deep Clean Solution 

 • Bona Power Scrubber

 • Bona kartáče bílé a červené

1 2 3 4

Dodržujte poměr ředění Bona Deep 
Clean Solution dle návodu.

Ujistěte se, že používáte správné
kartáče.

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.

+

TIP

 • Po čištění umístěte stroj na voděo-
dolný povrch.

DŮLEŽITÉ:  Zvolte správný přítlak kartáčů!!

Vyčistěte podlahu pomocí stroje. 

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Dřevěná lakovaná podlaha
Bona Care Program pro dřevěné podlahy
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Dřevěné lakované podlahy
Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Postup

Instrukce k ochraně povrchu

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.

2. Nádobu důkladně protřepejte, pak aplikujte tenkou 
vrstvu Bona Polish pomocí mikrovláknové utěrky 
Bona Applicator Pad. Pokud je to možné, aplikujte 
ve směru vláken dřeva.

3. Nechte podlahu zaschnout min. 1 hodinu, před 
dalším jejím použitím.

4. Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona 
Polish nejdříve po cca 2 hodinách po aplikaci prv-
ního nátěru.

Pokud byla podlaha ošetřována leštěnkou, je nezbyt-
né nejprve odstranit z podlahy staré zbytky nahroma-
děných leštěnek z předchozích ošetření. Nový nebo 

stávající povrch ošetřete pomocí Bona Polish. Ujistěte 
se, že je povrch čistý.

1 2

Produkty
 • Bona Polish lesk / mat

 • Bona Mop

 • Bona Applicator Pad

Použijte Bona Applicator Pad.Vysajte prach a nečistoty.

3

Podlahu nechte zaschnout min. 1 hod.

4

Případnou druhou vrstvu Bona Polish 
naneste cca 2 hod. po vrstvě první.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Dřevěná lakovaná podlaha
Bona Care Program pro dřevěné podlahy
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Dřevěné lakované podlahy
Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Postup

1. Odstraňte volné nečistoty a kamínky pomocí 
vysavače, mopu nebo jiné suché metody  
čistění.

2. Odmastěte a vyčistěte důkladně povrch s Bona 
Power Scrubber (zelené kartáče) a Bona Deep 
Clean Solution (10 % roztok s vodou). Nene-
chávejte žádné kaluže čisticího roztoku. Nechte 
povrch zaschnout.

3. Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem  
P 80 připevněným k unašeči  Bona Quattro  
a umístěte Bona Unašecí kotouč (černý) mezi 
nimi. Pokud je na povrchu leštěnka nebo vosk, 
pokračujte, než bude povrch kompletně vy-
broušen. Proveďte test mincí (viz. TIP) a ověřte, 
zda je leštěnka / vosk řádně vybroušena. Rohy 
vybruste pomocí brusky Bona Supraflex.

4. Povrch vyčistěte pomocí Bona Power  
Scrubber a Bona Deep Clean Solution.  
Nechte zaschnout.

5. Mezibruste povrch pomocí Bona Diamanto- 
vého brusiva P 240. 

6. Vysajte volné nečistoty nebo vytřete povrch  
suchou metodou pomocí Bona Dusting Pad. 
Alternativou je použití stroje Bona Power 
Scrubber s čistou vodou pro odstranění jem-
ného prachu. 

7. Aplikujte tenkou vrstvu Bona Traffic HD/Traffic 
pomocí nerezové stěrky. Nechte zaschnout 
cca 30-60 minut. Aplikujte 1-2 vrstvy Traffic  
HD/Traffic pomocí válečku, nebo T-aplikátoru 
(spotřeba 8-10 m2/litr). Nechte zaschnout.

Instrukce k přelakování

Přelakování dodává podlaze ochrannou vrstvu  
a vylepšení stávajícího vzhledu. Přelakováním se  
odstraní skvrny, povrchové škrábance, obnoví se 
původní krása dřeva. Nejen že je dosaženo perfekt-

ního vzhledu, snadno, rychle, a to během několika 
hodin práce, ale také se prodlouží životnost podlah. 
Jde o rychlý a účinný způsob, jak obnovit původní 
krásu dřeva.

42 3

Vybruste povrch s Bona FlexiSand  
a Bona Diamantovým brusivem. 

Vyčistěte povrch s Bona Deep Clean 
Solution a vodou, pomocí stroje.

Vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber  
a Bona Deep Clean Solution.

+

6 7

Naneste lak Bona Traffic HD/Traffic. 
Nechte zaschnout. 

Vysajte volné nečistoty. Alternativou je 
použití stroje Bona Power Scrubber.

5

Proveďte mezibroušení povrchu. 

1

Odstraňte volné nečistoty. 

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Produkty a stroje

 • Vyberte si nenápadnou oblast na 
podlaze a aplikujte malou kapku (cca  
5 cm) neředěného Bona Remover.

 • Pokud je na povrchu leštěnka, po 
několika minutách se testované  
místo změní v mléčně bílou. 
Seškrábněte tuto oblast mincí.  
Pokud je na podlaze leštěnka, lehce 
by se měla sloupnout.

 • Po pár minutách setřete zbytek pro-
středku, aby nedošlo k poškození 
povrchu.

 • Bona Power Scrubber (zelené kartáče)

 • Bona Deep Clean Solution

 • Bona FlexiSand a unašeč Bona Quattro

 • Bona Unašecí kotouče (černé) 

 • Bona Diamantové brusivo P 80 a P 240

 • Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka) 

 • Bona Premium Mop, Bona Commercial Mop

TIP

DŮLEŽITÉ: Zjistěte, zda je povrch ošetřený leštěnkou či voskem!

Předtím než začnete, je důležité se ujistit, zda byl  
povrch ošetřen leštěnkou a jak silná je jeho vrstva. 
Nebudou-li staré zbytky leštěnky odstraněny, můžou 
se na podlaze hromadit nečistoty a ohrozí se přilna-
vost nového laku.

Množství leštěnky na podlaze vám poskytne dob-
rý přehled, kolik úsilí je zapotřebí k odstranění staré 
vrstvy. V některých případech, pokud se na povrchu 
objeví více vrstev leštěnky, může být zapotřebí pro-
ces odstranění opakovat několikrát. 

Před začátkem práce je důležité určit, zda byla na 
podlaze použita leštěnka a jak silná je její vrstva. Po-
kud nedojde ke kompletnímu odstranění staré vrstvy 
leštěnky, na podlaze se usadí nečistoty, které vážně 
ohrozí přilnavost nové vrstvy laku.

Test mincí

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.



Dřevěné olejované
podlahy

Pravidelné čištění a údržba je klíčem k prodlou-
žení životnosti podlah, ale organický charakter 
dřevěných podlah vyžaduje speciální péči. Pro 
pravidelné čištění doporučujeme specificky ur-
čené čisticí prostředky určené pro ošetření dře-

věných olejovaných podlah. Pokud jsou pod-
lahy znečištěné, strojové hloubkové čištění s 
následnou ochranou povrchu navrátí podlahám 
ztracenou krásu a prodlouží jejich životnost. 

Hloubkové čištění

Ochrana povrchu

Čištění
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Dřevěné olejované podlahy
Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Č
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Instrukce k čištění

Dřevěné olejované podlahy vyžadují zvláštní údržbu, 
aby se dřevo dostatečně nasytilo. Zvolte čisticí a ošet-
řující přípravky, které jsou určené pro ošetření olejova-

ných podlah a nabízí jiné složení, než běžné univer-
zální prostředky. Kvalitně ošetřená dřevěná olejovaná 
podlaha je krásná, na pohled i dotek výjimečná.  

Produkty
 • Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop

 • Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad

 • Bona Oil Soap 

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty 

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty
Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte 
přípravek Bona Oil Soap s vodou 2:10. Vytřete pomocí 
mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu 
několikrát vyměňte čistící roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem  
    – usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte 
přípravek Bona Oil Soap s vodou 2:10. Připevněte bílý 
pad ke spodní části běžného čistícího stroje. Při čiště-
ní používejte minimální množství přípravku a ujistěte se,  
aby na podlaze nezůstaly louže.

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.  
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

1

Čištění za sucha.

2

Čištění za mokra.

3

Čištění za mokra strojem.
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Postup

1. Připevněte červené kartáče ke stroji Bona Power 
Scrubber. 

2. Naplňte nadrž čisticího stroje v poměru 0,5 litru 
Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže do-
plňte vodou – tj. 9,5 litru. 

3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku. 

4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na 
podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího rozto-
ku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající 
roztok mopem. 

Instrukce k hloubkovému čištění

Postupem času povrchy dřevěných podlah zestárnou 
a znečistí se běžným opotřebením. Pomocí čisticího 
stroje Bona Power Scrubber v kombinaci se speciál-

ně vyvinutým čisticím prostředkem Bona Deep Clean 
Solution se obnoví přírodní krása dřevěných podlah. 
Odstraní se odolné nečistoty a běžné opotřebení. 

Produkty

 • Po čištění umístěte stroj na vodě- 
odolný povrch. 

 • Nechte povrch řádně zaschnout, 
než přistoupíte k aplikaci Bona 
Oil Care (viz další strana instrukce 
Ochrana povrchu). 

 • Bona Deep Clean Solution

 • Bona Power Scrubber (červené kartáče)

1 2 3 4

Dodržujte poměr ředění Bona Deep 
Clean Solution dle návodu.

Ujistěte se, že používáte správné
kartáče.

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.

+

TIP

DŮLEŽITÉ: Obnovte ochranu povrchu podlahy!!
Důkladným vyčištěním podlahy je odstraně-
na ochrana povrchu podlahy. Proto je zapo-

třebí podlahu znovu nasytit olejem (viz návod 
Ochrana povrchu na další stránce).

Vyčistěte pomocí Bona Power 
Scrubber.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Dřevěné olejované podlahy
Bona Care Program pro dřevěné podlahy
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Postup

Instrukce k ochraně povrchu - lehce znečištěný povrch

1. Vyčistěte podlahu mopem nebo pomocí čisticího 
stroje  a připraveného roztu Bona Oil Soap a vody 
(2 dl na 10 litrů vody). Nechte podlahu vyschnout.

2. Naneste tenkou vrstvu Bona Oil Care (1 litr vystačí  
na  30-50 m2) na část podlahy (10-20 m2) a roznes-
te pomocí Bona Wool Padu umístěného ke stroji.

3. Připevněte zelený pad k leštícímu stroji (150 otáček  
za minutu) a nechte vmasírovat mokrý olej do  
podlahy. 

4. Přebytečný olej odstraňte pomocí bavlněného hadru 
ručně, nebo připevněte hadr na pad a  odstraňte tak 
přebytečné zbytky. Nechte podlahu zaschnout cca  
12 hodin, před dalším jejím použitím.

Pravidelné přeolejování povrchu zabraňuje absorbci 
vody do pórů dřeva a usazování nečistot a prachu.  

Zjednušuje také běžnou údržbu. Níže popsán postup 
k ochraně povrchu pro lehce znečištěný povrch.

1 2

Produkty a stroje
 • Bona Oil Soap

 • Bona Wool Pad

 • Bona Oil Care

 • Leštící stroj

Naneste tenkou vrstvu Bona Oil Care 
pomocí Bona Wool Padu.

Vyčistěte podlahu s Bona Oil Soap 
(nařeďte vodou).

3

Vmasírujte mokrý olej do podlahy 
zeleným padem.

4

Přebytečný olej odstraňte pomocí 
bavlněného hadru.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Postup

Instrukce k ochraně povrchu - silně znečištěný povrch

1. Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrubber.

2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 0,5 litru Bona 
Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte 
vodou – tj. 9,5 litru. 

3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku. Čistěte pod-
lahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůsta-
ly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby 
ihned odstraňte zbývající roztok mopem. Po čištění 
umístěte stroj na voděodolný povrch. Nechte podlahu 
zaschnout.

4. Nalijte 1 dl Bona Oil Care (1 l vystačí na 40-60 m2) 
na část podlahy a rozneste pomocí Bona Wool Padu 
umístěném k leštícímu stroji. Dle potřeby olej doplňte. 
Nechte podlahu zaschnout 12 hodin.

Pravidelné přeolejování povrchu zabraňuje absorbci 
vody do pórů dřeva a usazování nečistot a prachu.  

Zjednodušuje také běžnou údržbu. Níže popsán po-
stup k ochraně povrchu pro silně znečištěný povrch.

1 2

Produkty a stroje
 • Bona Deep Clean Solution

 • Bona Wool Pad

 • Bona Oil Care

 • Bona Power Scrubber

Dodržujte poměr ředění Bona Deep 
Clean Solution dle návodu.

Připevněte červené kartáče na Bona 
Power Scrubber.

3

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů 
a čistěte podlahu systematicky. 

4

Bona Oil Care rozneste pomocí Bona 
Wool Padu umístěnému ke stroji.

 • Pro dosažení lepšího výsledku  
použijte suchý Bona Wool Pad.

TIP

+

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.



Dřevěné podlahy 
tvrdý voskový olej

Dřevěné podlahy ošetřené tvrdým voskovým 
olejem dodávají dlouhotrvající ochranu povrchu 
s výbornou odolností proti opotřebení, šmou-
hám a tekutinám. Vytváří teplý vzhled naolejo-

vané podlahy a zároveň i odolný povrch proti 
poškození. Povrch lze lokálně opravit a je snad-
ný pro údržbu. 

Hloubkové čištění

Ochrana povrchu

Přeolejování

Čištění
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Dřevěné podlahy - tvrdý voskový olej
Bona Care Program pro dřevěné podlahy
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Instrukce k čištění

Podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem je snadné 
udržovat v čistotě, občas je třeba dřevo dostatečně 
nasytit údržbovým přípravkem. Zvolte takové příprav-

ky, které jsou specificky určené pro tento typ podlah. 
Tyto čisticí prostředky nabízí jiné složení, než běžné 
univerzální prostředky. Výsledkem je krásná podlaha. 

Produkty a stroje
 • Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop

 • Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad

 • Bona Cleaner

 • Běžný čistící stroj

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty 

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty
Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte 
přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Vytřete pomocí 
mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu 
několikrát vyměňte čistící roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem  
    – usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte pří-
pravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Připevněte bílý pad ke 
spodní části běžného čistícího stroje. Při čištění používejte 
minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze 
nezůstaly louže.

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.  
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

1

Čištění za sucha.

2

Čištění za mokra.

3

Čištění za mokra strojem.
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Postup

1. Připevněte bílé nebo červené kartáče ke stroji 
Bona Power Scrubber. 

2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr 
Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádr-
že doplňte vodou – tj. 9 litrů.

3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.

4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na 
podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího rozto-
ku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající 
roztok mopem.

Instrukce k hloubkovému čištění

Každá podlaha se časem opotřebovává. Bona Hloub-
kové čištění podlah, tj. kombinace čisticího stroje a 
vysoce efektivního čisticího prostředku, který vyčistí 

usazené nečistoty a fleky, jednoduše, efektivně a za 
zlomek nákladů a času. Výsledkem je čistá, oživená 
podlaha, skoro jako nová.

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a ne-
čistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud 
používáte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj 

v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché 
kartáče.

Produkty a stroje

 • Bona Deep Clean Solution nařeďte  
s vodou (poměr 1:5) a nalijte do 
láhve s rozprašovačem.

 • Postříkejte znečištěnou část podla-
hy a vyčkejte 3 minuty.

 • Vyčistěte pomocí stroje Bona 
Power Scrubber.

Pro usazené nečistoty

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

 • Bona Deep Clean Solution

 • Bona Power Scrubber (bílé nebo červené kartáče) 

1 2 3 4

Dodržujte poměr ředění Bona Deep 
Clean Solution dle návodu.

Připevněte bílé nebo červené kartáče 
ke stroji Bona Power Scrubber. 

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.

+

TIP

 • Po čištění umístěte stroj na vodě- 
odolný povrch.

DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přítlak kartáčů!!

Vyčistěte pomocí Bona Power 
Scrubber.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Dřevěné podlahy - tvrdý voskový olej
Bona Care Program pro dřevěné podlahy
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Postup 

Instrukce k ochraně povrchu

1. Vyčistěte podlahu podle pokynů ČIŠTĚNÍ & HLOUBKO-
VÉ ČIŠTĚNÍ.

2. Nalijte cca 1 dl Bona Wax Oil W na podlahu (1 litr vystačí 
na cca 50-80 m2/l). Na spodní část stroje umístěte Bona 
Wool Pad a rozetřete přípravek pomocí lešticího stroje. 
Pokud je to nutné, přidejte více Bona Wax Oil W.

3. Pro dosažení nejlepších výsledků přeleštěte povrch zno-
va, suchým a čistým Bona Wool Padem. Nechte podla-
hu zaschnout cca 12 hodin, před jejím dalším použitím. 

Podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem potřebují 
občasnou údržbu. Tak se zaručí, že podlaha nebude 
schopna nabrat nečistoty a vlhkost. Penetrace olejem 

navrací „suchým“ podlahám povrchovou ochranu  
a zvýší ochranu proti vodě a rozlitým tekutinám.

1 2

Produkty a stroje
 • Bona Wax Oil W

 • Lešticí stroj (Bona Wool Pad)

 • Bona FlexiSand

Bona Wax Oil W rozetřete leštícím 
strojem s Bona Wool Padem.

Vysajte prach a nečistoty.

3

Přeleštěte povrch znova, suchým  
a čistým Bona Wool Padem.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Postup

1. Odstraňte volné nečistoty pomocí vysavače, 
mopu nebo čistící metodou nasucho.

2. Pečlivě odmastěte a vyčistěte podlahu pomocí 
čistícího stroje Bona Power Scrubber (zelené 
kartáče) a čistícího prostředku Deep Clean So-
lution. Nařeďte přípravek (10%) v nádrži čistící-
ho stroje. Ujistěte se, že na podlaze nezůstaly 
žádné louže s čistícím roztokem. Nechte povrch 
zaschnout. 

3. Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového 
brusiva P 240. Připevněte brusivo k unašeči 
Bona Quattro a umístěte Unašecí kotouč (čer-
ný) mezi nimi. Rohy vybruste manuálně. Ujistěte 
se, že je povrch celý zbroušený. 

4. Použijte Bona Power Scrubber naplněný čistou 
vodou, k odstranění jemného prachu.

5. Aplikujte tenkou a rovnoměrnou vrstvu Bona 
Hard Wax Oil (Tvrdého voskového oleje) pomo-
cí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm (20-24 
m2/l). Vyvarujte se nahromadění většího množ-
ství produktu. Aplikujte produkt ve směru vláken 
dřeva, pokud je to možné. Nechte zaschnout 
minimálně 12 hodin, před dalším použitím.

Instrukce k přeolejování

Přeolejováním získá dřevěná podlaha ochranný film 
na povrchu. Odstraní se škrábance a fleky, zlepší 
se protiskluzné vlastnosti povrchu a podlaha získá  

celkový nový vzhled. Pravidelným přeolejováním vý-
razně prodloužíte životnost dřevěné podlahy.

2 3

Vybruste povrch Bona Diamantovým 
brusivem P 240.

Bona Deep Clean Solution a Bona 
Power Scrubber (zelené kartáče) 

+

4

5

Naneste Bona Hard Wax Oil pomocí 
válečku Bona Microfiber Roller 5 mm.

Vysajte volné nečistoty. Alternativou je 
použití stroje Bona Power Scrubber.

1

Odstraňte volné nečistoty. 

Produkty a stroje

 • Přeolejování se doporučuje pouze tehdy, pokud 
byla podlaha ošetřena pomocí Bona Hard Wax Oil  
a udržovaná pomocí Bona Wax Oil W. V případě po-
chybností otestujte povrch před aplikací, aby byla 
zajištěna dostatečná přilnavost povrchové úpravy. 

 • Bona Hard Wax Oil 

 • Bona Deep Clean Solution

 • Bona Power Scrubber (zelené kartáče)

 • Bona FlexiSand a unašeč Quattro, unašecí  
kotouče  (černý) pro Bona Diamantové brusivo

 • Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka)  
a mop

TIP

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.



Dřevěné venkovní
podlahy

Venkovní dřevěné terasy jsou neustále vysta-
veny různým změnám počasí. Bona Decking 
System je kompletní systém profesionálních 

produktů pro údržbu a renovaci venkovních 
dřevěných teras, aby si terasa zachovala pů-
vodní krásný vzhled, dlouhodobě. 

Hloubkové čištění

Ochrana povrchu

Přelakování

Čištění
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Dřevěné venkovní podlahy
Bona Care Program pro dřevěné podlahy
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Instrukce k čištění

Čištění manuálně

1. Dřevěný povrch navlhčete vodou.

2. Naneste čisticí přípravek na 5–10 m2 plochy a ne-
chte ho působit po dobu několika minut. Přelijte 
čistící prostředek do plastové nádoby a poté jej na-
nášejte válečkem na ošetřovaný povrch.

3. Poté znečištěnou podlahu vydrhněte kartáčem  
s tvrdým vlasem. K čištění je možné použít i tlako-
vou hadici s vodou a rotujícím kartáčem. V tomto 
případě použijte nejnižší možný tlak vody.

4. Ošetřované plochy kousek po kousku pečlivě 
opláchněte vodou a pokračujte na dalším úseku 
(není nutné v případě, že používáte tlakovou ha-
dici). 

Bona Čisticí prostředek na venkovní dřevěné terasy 
je určený pro hloubkové čištění znečištěného a nao-
lejovaného dřeva, jako jsou modřín, borovice, v exte-

riéru – na venkovních dřevěných terasách. Rozpouští 
znečištěný olej na znečištěném dřevu a vrací dřevu 
původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové.

1 2

Produkty a stroje
 • Bona Čisticí prostředek na venkovní 

dřevěné terasy

 • Bona Power Scrubber (oranžové 
kartáče)

Naneste Bona Čisticí přípravek (1:4 
s vodou) a nechte ho několik minut 
působit. 

Dřevěný povrch navlhčete.

3a

Čištění manuálně: vydrhněte kartáčem 
s tvrdým vlasem. Opláchněte povrch.

3b

Čištění strojem: spusťte stroj, dávkujte 
čistič. Jak je povrch vyčistěn, opláchně-
te povrch vodou.

TIP

 • Před čištěním odstraňte z dřevě-
ného povrchu nečistoty, houby, 
mech apod. Zkontrolujte a opravte 
vyčnívající hřebíky a šrouby. Za-
kryjte citlivé plochy, např. rostliny 
nebo hliníkové detaily, aby se na 
nich nevytvořily skvrny. Nepracujte 
na přímém slunci.

 • Po čištění, před dalším ošetřením 
(Bona Decking Oil) nechte povrch 
důkladně zaschnout.

Čištění strojem

1.  Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 8 litrů čisté 
vody a 2 litry čisticího prostředku Bona Čisticí pro-
středek na venkovní dřevěné terasy. 

2.  Opláchněte podlahu vodou.

3.  Spusťte stroj, dávkujte čistič. Vyčistěte část pod-
lahy po celé její délce. Ihned spláchněte nečistoty 
vodou. 

4.  Pokud je již dřevo suché, opláchněte jej vodou a 
dále pokračujte. 

+

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Postup

1. Připevněte oranžové kartáče na Bona Power 
Scrubber. 

2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr 
Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádr-
že doplňte vodou – tj. 9 litrů. 

3. Nastavte kartáče na střední nebo vysokou úro-
veň tlaku (dle potřeby). 

4. Spláchněte dřevěné palubky vodou. Čistěte po 
směru prken. Opláchněte povrch palubek čistou 
vodou.

Instrukce k hloubkovému čištění

Čisticí stroj Bona PowerScrubber v kombinaci s Bona 
Deep Clean Solution vyčistí venkovní dřevěné palub-
ky rychle a efektivně. Důkladným vyčištěním podla-

hy je odstraněna ochrana povrchu podlahy. Proto je 
zapotřebí podlahu znovu nasytit olejem (viz návod 
Ochrana povrchu na další stránce). 

Produkty a stroje

 • Bona Deep Clean Solution

 • Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)

1 2 4

Dodržujte poměr ředění Bona Deep 
Clean Solution dle návodu.

Připevněte oranžové kartáče na Bona 
Power Scrubber. 

Vyčistěte podlahu ve směru prken 
pomocí Bona Power Scrubber.

+

TIP

 • Při běžném čištění použijte střed-
ní tlak stroje, u silně znečištěné-
ho dřeva použite stroj v plném  
výkonu. 

 • Po čištění umístěte stroj na vodě- 
odolný povrch. Nechte podlahu 
řádně zaschnout. 

 • Aplikujte Bona Decking Oil – olej 
pro ošetření venkovních dřevě-
ných teras (viz instrukce na další 
straně).

3

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Dřevěné venkovní podlahy
Bona Care Program pro dřevěné podlahy

O
ch

ra
na

 p
ov

rc
hu

Postup

Instrukce k ochraně povrchu

1. Vyčistěte povrch dle pokynů - viz Hloubkové čištění  
a nechte povrch zcela zaschnout.

2. Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona 
Decking Oil na část palubky pomocí širokého štětce, 
nebo jiného vhodného aplikátoru. Pracujte po celé 
délce prken. 

3. Po cca. 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej 
bavlněným hadrem. Přebytečný olej je možné od-
stranit manuálně hadrem, nebo pomocí leštícího 
stroje. Hadr umístěte na pad pod leštící stroj. Pokra-
čujte ve zbývajících částech podlahy, dokud nebude 
ošetřena celá plocha palubek.

4. Povrch by měl být připraven k lehké zátěži po 12 
hodinách (při 20°C/ 60% vlhkosti), úplná zátěž je 
možná po 24 hodinách od poslední aplikace oleje.  
V případě, že začne pršet a olej nezaschnul, je mož-
né, že bude zapotřebí aplikovat další tenkou vrstvu 
oleje Bona Decking Oil. 

Pokud je stávající povrch dřevěné venkovní palubky 
stále relativně neporušený, může být provedena jed-
noduchá údržba. Pokud však podlaha vypadá šedě, 

nevzhledně a dřevina se nerozpadá, je nutné dřevo 
nejprve důkladně vyčistit a poté vyživit olejem (viz po-
stup na následující straně).

1 2

Produkty a stroje
 • Bona Decking Oil 

 • Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)

 • Bona Deep Clean Solution

Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu 
oleje Bona Decking Oil.

Vyčistěte povrch dle pokynů - viz 
Hloubkové čištění.

3

Po cca. 10-15 minutách odstraňte 
přebytečný olej bavlněným hadrem. 

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Po cca. 10-15 minutách odstraňte 
přebytečný olej bavlněným hadrem. 

Postup

1. Připevněte oranžové kartáče na Bona Power 
Scrubber. 

2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 l Bona 
Deep Clean Solution, nádrž doplňte vodou (9 l).

3. Nastavte kartáče na vysoký tlak stroje. Splách-
něte dřevěné palubky vodou. Čistěte po směru 
prken. Opláchněte povrch palubek čistou vo-
dou a nechte povrch řádně zaschnout. 

4. Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje 
Bona Decking Oil na část palubky pomocí širo-
kého štětce, nebo jiného vhodného aplikátoru. 
Pracujte po celé délce prken. 

5. Po 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej  
bavlněným hadrem. Přebytečný olej je možné 
odstranit manuálně hadrem nebo leštícím stro-
jem. Hadr umístěte na pad pod leštící stroj. 

6. Pokračujte ve zbývajících částech podlahy,  
dokud nebude ošetřena celá plocha palubek. 

7. Povrch by měl být připraven k lehké zátěži po 
12 hodinách (při 20°C/ 60% vlhkosti), úplná  
zátěž je možná po 24 hodinách od poslední  
aplikace oleje.

Instrukce k přeolejování

Přeolejování je nutné, pokud byl povrch poškozen 
sluncem. Aby se obnovila přirozená krása, musí být 
poškozená a zničená dřevěná prkna vyměněna před 

novým ošetřením pomocí Bona Decking Oil. Celý pro-
ces je zachycen v tomto návodu – od čištění pomocí 
Bona Power Scrubber až po přeolejování.

2 3

Nastavte kartáče na vysoký tlak stroje.Dodržujte poměr ředění Bona Deep 
Clean Solution dle návodu.

+

4

Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu 
oleje Bona Decking Oil.

1

Připevněte oranžové kartáče na Bona 
Power Scrubber. 

 • Po čištění umístěte stroj vždy na voděodolný povrch.

 • V případě, že začne pršet a olej nezaschl, je možné, že 
bude zapotřebí aplikovat další tenkou vrstvu oleje Bona 
Decking Oil.

TIP

Produkty a stroje
 • Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)

 • Bona Deep Clean Solution

 • Bona Decking Oil 

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.



Dřevěné sportovní
podlahy

Pokládka nebo renovace sportovních podlah může 
být nákladnou záležitostí, nicméně se očekává, že 
prodlouží jejich životnost. A čím delší je životnost, 

tím lepší je vaše investice. Bona SuperSport System 
je navržen tak, aby zajistil nejdelší možnou životnost 
všech sportovních podlah. 

Hloubkové čištění

Ochrana povrchu

Přelakování

Čištění
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Obsah

PÉČE O SPORTOVNÍ POVRCHY PODLAH OŠETŘENÉ  
S BONA SUPERSPORT HD A SUPERSPORT ONE

Údržba se odvíjí od stupně zátěže a umístění podla-
hy. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o tom, 

jak by se mělo naplánovat čištění a údržba pro za-
jištění rychlého, jednoduchého a skvělého výsledku. 

Ochrana povrchu

Hloubkové čištění

Přelakování

Čištění

Prodloužení životnosti

Hloubkové čištění strojem

Přelakování, vrstva proti opotřebení 

Usazené nečistoty

dle typu a zátěže *

1x / měsíc **

každé 2-3 roky

1x / týden

*tělocvičny 1x/rok, tělocvičny s celodenním provozem 2x/rok, sportovní haly 3-4x/rok
**častěji v případě usazených nečistot nebo v případě usazeného vosku z házené

BĚŽNÝ PROGRAM ÚDRŽBY PODLAH

Čištění Volné nečistoty Denně
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Dřevěné sportovní podlahy
Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené  
s Bona SuperSport HD  a Bona SuperSport ONE
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Instrukce k čištění

Správná údržba a ošetření podlah pomocí produk-
tů Bona SuperSport prodlouží životnost sportovních 
podlah a zachová jejich původní vlastnosti. Čisticí 

prostředky řady Bona SuperSport odstraňují šmouhy, 
skvrny, pot a nahromaděný tělesný tuk z podlah tak, 
aby povrchová vrstva laku zůstala zachovaná. 

Produkty a stroje
 • Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop

 • Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad

 • Bona SuperSport Cleaner 

 • Běžný čistící stroj

TIP

POUŽIJETE-LI AUTOMATICKÝ  
ČISTÍCÍ STROJ: 

 • Nejprve naplňte nádrž stroje čis-
tou vodou. 

 • Úbytek vody ze stroje nesmí 
překročit 1 l / 100 m2. 

 •  Dejte pozor, abyste při otáče-
ní stroje nezanechali za sebou 
louže. Voda by měla být ihned 
odstraněna.

 •  Udržujte sací gumovou lištu čis-
tou, v dobrém stavu. Vyměňuj-
te ji jednou ročně, nebo pokud 
za strojem zůstává nadměrné 
množství kapaliny či příliš mno-
ho vody.

 •  Na povrch nedoporučujeme po-
užívat agresivní pady. Ty mohou 
povrch poškrábat a opotřebo-
vat. Čím měkčí pad, tím menší 
opotřebení povrchu.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty 

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty
Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte pří-
pravek Bona SuperSport Cleaner s vodou 1:10. Vytřete 
pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během 
úklidu několikrát vyměňte čistící roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem   
    - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte pří-
pravek Bona SuperSport Cleaner s vodou 1:10. Připev-
něte bílý pad ke spodní části běžného čistícího stroje. Při 
čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte 
se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.  
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

1

Čištění za sucha.

2

Čištění za mokra.

3

Čištění za mokra strojem.
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Postup

1. Připevněte bílé nebo červené kartáče na Bona 
Power Scrubber.

2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr 
Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádr-
že doplňte vodou – tj. 9 litrů.

3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.

4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na 
podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího rozto-
ku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající 
roztok mopem.

Instrukce k hloubkovému čištění

Příležitostné hloubkové čištění odstraní usazené čer-
né šmouhy od podrážek bot, štěpařský vosk z háze-

né, nahromaděný tělesný tuk a další nečistoty, které 
mohou vytvářet kluzký povrch. 

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, 
nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte 

maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustálém 
pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Produkty a stroje

 • Bona Deep Clean Solution nařeďte  
s vodou (poměr 1:5) a nalijte do 
láhve s rozprašovačem.

 • Postříkejte znečištěnou část podla-
hy a vyčkejte 3 minuty.

 • Vyčistěte pomocí stroje Bona 
Power Scrubber.

Pro usazené nečistoty

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

 • Bona Deep Clean Solution

 • Bona Power Scrubber (bílé nebo červené kartáče)

1 2 3 4

Dodržujte poměr ředění Bona Deep 
Clean Solution dle návodu.

Ujistěte se, že používáte správné
kartáče.

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.

+

TIP

 • Po čištění umístěte stroj na voděo-
dolný povrch.

DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přítlak kartáčů!!

Čistěte podlahu po směru prken  
s Bona Power Scrubber.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Dřevěné sportovní podlahy
Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené  
s Bona SuperSport HD  a Bona SuperSport ONE

Instrukce k ochraně povrchu

Pokud byla podlaha ošetřována leštěnkou, je nezbyt-
né nejprve odstranit z podlahy staré zbytky nahroma-
děných leštěnek z předchozích ošetření. Nový nebo 

stávající povrch ošetřete pomocí Bona Freshen Up. 
Ujistěte se, že je povrch čistý. 
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Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete nasucho.

2. Vyčistěte podlahu pomocí Bona SuperSport Cleaner.

3. Nádobu důkladně protřepejte, pak aplikujte tenkou vrst-
vu Bona Freshen Up pomocí mikrovláknové utěrky Bona 
Applicator Pad. Pokud je to možné, aplikujte ve směru 
vláken dřeva.

4. Nechte podlahu zaschnout min. 2 hodiny, před dalším je-
jím použitím. Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu 
Bona Freshen Up nejdříve po cca 2 hodinách po aplikaci 
prvního nátěru.

1 2

Produkty
 • Bona Freshen Up

 • Bona Applicator Pad

 • Bona Mop

Vyčistěte podlahu pomocí Bona Super-
Sport Cleaner.

Vysajte podlahu nebo ji vytřete 
nasucho.

3

Aplikujte Bona Freshen Up pomocí 
Bona Applicator Padu.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

4

Nechte zaschnout min. 2 hod. Případně 
aplikujte druhou vrstvu Bona Freshen Up.



Sportovní dřevěné podlahy
Údržba a ošetření sportovních dřevěných podlah

Profesionální revitalizace povrchu podlah 
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Dřevěná lakovaná podlaha
Bona Care Program pro dřevěné podlahy

N
ov

ý 
po

vr
ch

 -
 P

ře
la

ko
vá

ní
Dřevěné sportovní podlahy
Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené  
s Bona SuperSport HD 

Postup
1.  Odmastěte a důkladně vyčistěte povrch pomo-

cí čisticího stroje Bona PowerScrubber (červe-
né nebo zelené kartáče). Nařeďte Bona Super-
Sport Deep Clean s vodou (10% koncentrace)  
v nádrži stroje. Dávejte pozor, abyste nezane-
chávali za sebou kaluže čistícího roztoku. 

2. Nechte povrch řádně zaschnout.

3.  Uchyťte Bona Unášecí kotouč Diamond a ná-
sledně Bona Diamond disky P 120 na Bona 
Quattrodisc. Vybruste povrch podlahy, aby byl 
matný. Rohy a hrany místnosti vybruste ručně 
nebo excentrickou bruskou.

4.  Odstraňte brusný prach. Naplňte nádrž Bona 
PowerScrubber čistou vodou a vyčistěte pod-
lahu. Poté ji nechte řádně zaschnout. 

5.  Oprava značení čar s Bona SuperSport Line 
Paint: Oblepte stávající čáry maskovací páskou 
vysoké kvality, jako je modrá maskovací páska. 
Zatlačte řádně pásku na podlahu! Ponechte ji 
na podlaze co nejkratší dobu, jinak by mohla 
silně přilnout k povrchu. Aplikujte Bona Super-
Sport Line Paint a odstaňte maskovací pásku 
ještě předtím, než barva zaschne. Nechte za-
schnout cca 2 hod. 

6. Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport HD váleč-
kem nebo T-aplikátorem (8-10 m2 / litr). 

7. Proces vytvrzení trvá přibližně 3 dny (90% za 24 
hod., 100% za 72 hod.). Nepokládejte koberce 
na podlahu, dokud není podlaha plně vytvrzená. 
Podlaha může být používána po 24 hod., ale 
zůstává náchylná na škrábance, až do úplného 
vytvrzení. První týden čistěte podlahu pouze su-
chou metodou, nikoliv na mokro. 

Instrukce k přelakování

Aplikace nové vrstvy laku na již lakovanou sportovní 
podlahu je rychlým a nákladově efektivním způso-
bem, jak prodloužit životnost podlahy a odložit re-
novaci na později. Tento proces zahrnuje hloubkové 

čištění povrchu, broušení pomocí diamantového bru-
siva a aplikaci nové vrstvy laku. Tímto způsobem se 
odstraní znečištění, skvrny a povrchové škrábance. 
Podlaha bude vypadat skoro jako nová. 

41 3

Vybruste povrch Bona Diamantovým 
brusivem P 120.

Vyčistěte povrch čisticím stojem  
s Bona SuperSport Deep Clean a vodou.

Odstraňte brusný prach s Bona Power 
Scrubber a čistou vodou.

+

6

Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport 
HD válečkem nebo T-aplikátorem.

5

Opravte značení čar s Bona Super-
Sport Line Paint.

2

Nechte povrch řádně zaschnout.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Produkty a stroje

 •  Bona FlexiSand, nebo jiný vhodný  
talířový stroj vybavený příslušenstvím  
jako Bona Quattro

 •  Bona Unášečí kotouč Diamond 

 • Bona Diamond Abrasives zrnitost 120

 • Bona PowerScruber s červenými,  
nebo zelenými kartáči

 • Bona SuperSport Deep Clean

 •  Excentrická bruska na rohy a hrany

 •  Čisté mikrovláknové pady 

 • Bona SuperSport Line Paint

 • Bona SuperSport HD

DŮLEŽITÉ: Podlaha by měla být instalována v souladu se stavebními normami  
a v dobrém stavu, bez poškození, velkých spár, uvolněných částí. Proveďte lokální 
opravy, poté aplikujte nový nátěr nebo zvažte úplné přebroušení a renovaci povrchu 
podlahy.

!

Dřevěná lakovaná podlaha, která byla používána, 
musí být před přelakováním důkladně vyčištěna  
a odmaštěna. Řádné vyčištění a mezibrus je klíčem  
k úspěšnému přilnutí dalších vrstev laku. Zkontroluj-
te, zda byla na podlaze použita leštěnka / vosk (udě-

lejte test mincí). Pokud lze materiál snadno odstranit 
z povrchu, pak je povrch ošetřen leštěnkou / vos-
kem. Sportovní dřevěné podlahy ošetřené voskem 
nebo leštěnkou se nedoporučují přelakovat lakem. 

 • Všechny nově položené podlahy by měly 
být ponechány nezakryté až do úplného vy-
tvrzení (min. 3 dny). Krycí materiály by měly 
být prodyšné.

 • Použití vstupních rohoží - až 80% nečistot 
se dostane dovnitř budovy prostřednictvím 
obuvi. Doporučují se vstupní podlahové 
systémy vhodné velikosti (ideálně více než 6 
m2) a vysoké kvality. Všechny vstupní podla-
hové rohože by měly být pravidelně vyčiště-
ny, aby se odstranily všechny nečistoty.

 • Zaveďte zásadu „čisté obuvi“. Používejte 
sportovní obuv pouze v interiéru, při své 
sportovní činnosti. Pamatujte, že byste 
měli nosit pouze takovou obuv, která ne-
dělá šmouhy na podlaze. Černé podrážky 
jsou zakázány. Tím se sníží výskyt černých 
šmouh na povrchu podlah, které se těžko 
odstraňují. Podobný požadavek by měl být 
kladen na sportovní vybavení. 

 •  Zajistěte, aby bylo veškeré vybavení  
v dobrém stavu. Zajistěte ochranné kryty 
nohou nábytku a zařízení apod.

 • Používejte doporučené čistící prostředky. 
Vysoce kvalitní čisticí prostředky a příslu-
šenství zajišťují efektivní údržbu a předsta-
vují jen malou část nákladů na údržbu.

TIP

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Dřevěná lakovaná podlaha
Bona Care Program pro dřevěné podlahy
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Dřevěné sportovní podlahy
Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené  
s Bona SuperSport ONE

Postup
1.  Odmastěte a důkladně vyčistěte povrch pomo-

cí čisticího stroje Bona PowerScrubber (červe-
né nebo zelené kartáče). Nařeďte Bona Super-
Sport Deep Clean s vodou (10% koncentrace)  
v nádrži stroje. Dávejte pozor, abyste nezane-
chávali za sebou kaluže čistícího roztoku. 

2. Nechte povrch řádně zaschnout. 

3. Uchyťte Bona Unášecí kotouč Diamond a ná-
sledně Bona Diamond disky P 120 na Bona 
Quattrodisc. Vybruste povrch podlahy, aby byl 
matný. Rohy vybruste ručně nebo excentrickou 
bruskou.

4.  Odstraňte brusný prach. Naplňte nádrž Bona 
PowerScrubber čistou vodou a vyčistěte pod-
lahu. Poté ji nechte řádně zaschnout. 

5.  Opravy čar s Bona SuperSport Line Paint: 
Oblepte stávající čáry pomocí maskovací pásky 
vysoké kvality (modrá maskovací páska). Za-
tlačte řádně pásku na podlahu! Ponechte ji na 
podlaze co nejkratší dobu, jinak by mohla silně 
přilnout k povrchu. Aplikujte Bona SuperSport 
Line Paint a odstaňte maskovací pásku ještě 
předtím, než barva zaschne. Nechte zaschnout 
cca 2 hodiny.

6. Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport ONE  
válečkem nebo T-aplikátorem (8-10 m2 / litr).

7. Vytvrzení trvá přibližně 5 dní (70% za 24 hod., 
90% za 72 hod.). Nepokládejte koberce na 
podlahu, dokud není podlaha plně vytvrzená. 
Podlaha může být používána po 24 hod., ale 
zůstává náchylná na škrábance, až do úplné-
ho vytvrzení. První týden čistěte podlahu pouze  
suchou metodou, nikoliv na mokro.  

Instrukce k přelakování

Aplikace další vrstvy laku Bona SuperSport ONE na 
již dříve ošetřenou dřevěnou sportovní podlahu lakem 
Bona SuperSport ONE je rychlým a nákladově efek-
tivním způsobem, jak prodloužit životnost podlahy  
a odložit kompletní renovaci na později. Tento proces 

zahrnuje hloubkové čištění povrchu, lehký mezibrus 
povrchu a aplikaci nové vrstvy laku. Tímto způsobem 
se odstraní znečištění, skvrny a povrchové škrában-
ce. Podlaha bude vypadat skoro jako nová. 

41 3

Vybruste povrch Bona Diamantovým 
brusivem P 120.

Použijte Bona SuperSport Deep Clean 
a Bona Power Scrubber.

Odstraňte brusný prach s Bona Power 
Scrubber a čistou vodou.

+

6

Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport 
ONE válečkem nebo T-aplikátorem.

5

Opravte značení čar s Bona Super-
Sport Line Paint.

2

Nechte povrch řádně zaschnout.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Produkty a stroje

 •  Bona FlexiSand, nebo jiný vhodný talířový stroj vybavený příslušenstvím jako Bona Quattro

 •  Bona Unášečí kotouč Diamond 

 •  Bona Diamond Abrasives zrnitost 120

 •  Bona PowerScruber s červenými, nebo zelenými kartáči

 •  Bona SuperSport Deep Clean

 •  Excentrická bruska na rohy a hrany

 •  Čisté mikrovláknové pady 

 • Bona SuperSport Line Paint 

 • Bona SuperSport ONE

DŮLEŽITÉ: Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli lze Bona SuperSport ONE 
použít k přelakování, není doporučen pro přelakování jiných povrchů ošetřených 
jiným sportovním lakem! Povrch a podlaha určená pro přelakování by měla 
být ve zdravém stavu, bez poškození, velkých spár, uvolněných částí. Pro-
veďte lokální opravy, poté aplikujte nový nátěr nebo zvažte úplné přebroušení  
a renovaci povrchu podlahy.

!

Dřevěná lakovaná podlaha, která byla dříve ošet-
řena Bona SuperSport ONE, musí být před přela-
kováním důkladně vyčištěna a odmaštěna. Řádné 
vyčištění a mezibrus je klíčem k úspěšnému přilnutí 
dalších vrstev laku. Zkontrolujte, zda byla na pod-

laze použita leštěnka / vosk (udělejte test mincí). 
Pokud lze materiál snadno odstranit z povrchu, pak 
je povrch ošetřen leštěnkou / voskem. Sportovní 
dřevěné podlahy ošetřené voskem nebo leštěnkou 
se nedoporučují přelakovat lakem. 



Elastické sportovní
podlahy

Hloubkové čištění

Ochrana povrchu

Přelakování

Čištění
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Pokládka nebo renovace sportovních podlah může 
být nákladnou záležitostí, nicméně se očekává, že 
prodlouží jejich životnost. A čím delší je životnost, 

tím lepší je vaše investice. Bona SuperSport System 
je navržen tak, aby zajistil nejdelší možnou životnost 
všech sportovních podlah. 

PÉČE O SPORTOVNÍ POVRCHY PODLAH OŠETŘENÉ  
S BONA SUPERSPORT PURE HD

BĚŽNÝ PROGRAM ÚDRŽBY PODLAH

Údržba se odvíjí od stupně zátěže a umístění podla-
hy. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o tom, 

jak by se mělo naplánovat čištění a údržba pro za-
jištění rychlého, jednoduchého a skvělého výsledku. 

Ochrana povrchu

Hloubkové čištění

Přelakování

Čištění

Prodloužení životnosti

Hloubkové čištění strojem

Přelakování, vrstva proti opotřebení 

Usazené nečistoty

dle typu a zátěže *

1x / měsíc **

každé 2-3 roky

1x / týden

Čištění Volné nečistoty Denně

*tělocvičny 1x/rok, tělocvičny s celodenním provozem 2x/rok, sportovní haly 3-4x/rok
**častěji v případě usazených nečistot nebo v případě usazeného vosku z házené
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Elastické sportovní podlahy
Bona Care Program pro povrchy ošetřené  
s Bona SuperSport Pure HD
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Instrukce k čištění

Správná údržba a ošetření podlah pomocí produk-
tů Bona SuperSport prodlouží životnost sportovních 
podlah a zachová jejich původní vlastnosti. Čisticí 

prostředky řady Bona SuperSport odstraňují šmou-
hy, skvrny, pot a nahromaděný tělesný tuk z podlah 
tak, aby povrchová vrstva laku zůstala zachovaná. 

Produkty a stroje
 • Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop

 • Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad

 • Bona SuperSport Cleaner 

 • Běžný čistící stroj

TIP

 •  Nejprve naplňte nádrž stroje  
čistou vodou. 

 • Úbytek vody ze stroje nesmí pře-
kročit 1 l / 100 m2. 

 •  Dejte pozor, abyste při otáčení 
stroje nezanechali za sebou lou-
že. Voda by měla být ihned od-
straněna.

 •  Udržujte sací gumovou lištu  
čistou, v dobrém stavu. Vy-
měňujte ji jednou ročně, nebo 
pokud za strojem zůstává nad-
měrné množství kapaliny či příliš 
mnoho vody.

 •  Na povrch nedoporučujeme po-
užívat agresivní pady. Ty mohou 
povrch poškrábat a opotřebo-
vat. Čím měkčí pad, tím menší 
opotřebení povrchu.

POUŽIJETE-LI AUTOMATICKÝ
ČISTICÍ STROJ:

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty 

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty
Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte pří-
pravek Bona SuperSport Cleaner s vodou 1:10. Vytřete 
pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během 
úklidu několikrát vyměňte čistící roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem   
    - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte pří-
pravek Bona SuperSport Cleaner s vodou 1:10. Připev-
něte bílý pad ke spodní části běžného čistícího stroje. Při 
čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte 
se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.  
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

1

Čištění za sucha.

2

Čištění za mokra.

3

Čištění za mokra strojem.



UŽ ŽÁDNÝ KBELÍK S VODOU,
JEN NASPREJUJ A SETŘI
Nový! Bona Premium Spray Mop

NOVÝ
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Elastické sportovní podlahy
Bona Care Program pro povrchy ošetřené  
s Bona SuperSport Pure HD
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Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.

2.  Aplikujte zředěný Bona SuperSport Deep Clean na 
část podlahy pomocí mopu. Nechte roztok 3-5 min. 
účinkovat, aby se špína rozpustila.

3.  Podlahu čistěte vhodným leštícím strojem s bílým 
nebo červeným padem nebo podobným. 

4.  Okamžitě odstraňte všechny rozpuštěné nečistoty 
pomocí čisticího stroje Bona Power Scrubber nebo 
mopu apod. 

5.  Nakonec vyčistěte povrch podlahy pouze čistou  
vodou v nádrži stroje. 

Instrukce k hloubkovému čištění

Příležitostné hloubkové čištění je určeno k odstranění 
usazených černých šmouh od podrážek bot, štěpař-
ského vosku z házené, nahromaděného tělesného 

tuku a dalších nečistot, které mohou vytvářet kluzký 
povrch.

Produkty a stroje

 • Bona SuperSport Deep Clean

 • Bona Power Scrubber

 • Leštící stroj

2 4

Dodržujte poměr ředění Bona  
SuperSport Deep Clean dle návodu.

+

TIP

 • K čištění  používejte  minimální  
množství  vody.

 • Dejte pozor na velké spáry v pod-
laze. Nedovolte, aby nadměrné 
množství čistícího roztoku prosako-
valo do otevřených spár.

Vyčistěte podlahu s Bona Power 
Scrubber.

Odstraňte volné nečistoty. 

3

Čistěte vhodným leštícím strojem  
s bílým nebo červeným padem.

1

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Postup

1.  Velké plochy vytvrzeného materiálu bude mož-
ná nutné odstranit mechanicky, pomocí tupé  
špachtle. Pozor, abyste nepoškodili podlahu. 

2.  Aplikujte roztok Bona SuperSport Deep Clean 
na znečištěnou oblast pomocí mopu. Nechte 
3-5 minut reagovat, aby se špína rozpustila. 
Standardní ředění (1:5) je obvykle na štěpařský 
vosk dostatečné. Pro větší účinnost lze koncen-
traci zvýšit na 1:2.

3.  Vyčistěte plochu po malých úsecích pomocí 
leštícího stroje (např. Bona FlexiSand). Použijte 
červený pad. Okamžitě odstraňte všechny roz-
puštěné nečistoty pomocí čisticího stroje Bona 
Power Scrubber nebo mopu apod. 

4.  Rozpuštěné nečistoty neprodleně odstraňte 
mopem nebo čisticím strojem a čistou vodou. 
Udržujte množství vody použité k čištění na mi-
nimum. Dejte pozor na velké spáry v podlaze. 
Nedovolte, aby nadměrné množství čistícího 
roztoku prosakovalo do otevřených spár.

Doporučení pro štěpařský vosk z házené 

Pokud je často používán vosk z házené, plánujte  
hloubkové čištění každý týden, jelikož vytvrzený vosk  
z házené bude obtížnější odstranit. Pro odstranění  

lokálních skvrn vosku se doporučuje použít neředěný 
Bona SuperSport Deep Clean.

Produkty a stroje
 • Bona SuperSport Deep Clean

 • Bona Power Scrubber

 • Bona FlexiSand a Bona červený pad

2 4

Dodržujte poměr ředění Bona Super-
Sport Deep Clean dle návodu.

+

TIP

 • Při vysoké koncentraci prostředku 
Bona SuperSport Deep Clean se do-
poručuje nechat podlahu zaschnout 
minimálně 2-3 hodiny, než bude plně 
zatěžována. 

 • Pro odstranění lokálních skvrn vosku 
se doporučuje použít neředěný Bona 
SuperSport Deep Clean. Nastříkejte 
na znečištěná místa, nechte reagovat 
po dobu cca 10-15 minut a poté mís-
to čistěte s talířovou bruskou pomocí  
bílého nebo červeného padu. Odstraň-
te zbytky nečistot opláchnutím povr-
chu pomocí roztoku Bona SuperSport 
Cleaner.

Vyčistěte podlahu s Bona Power 
Scrubber.

1

Velké plochy vytvrzeného materiálu 
odstraňte mechanicky.

3

Vyčistěte pomocí leštícího stroje, poté 
odstraňte nečistoty čisticím strojem. 

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Elastické sportovní podlahy
Bona Care Program pro povrchy ošetřené  
s Bona SuperSport Pure HD

Instrukce k ochraně povrchu

Polyuretanová údržbová politura pro všechny elastic-
ké podlahy. Vyvinutá speciálně pro renovované pod-

lahy ošetřené lakem Bona Pure. Také je určena pro 
elastické podlahy jako je linoleum a PVC. 

Postup

1. Vyčistěte povrch dle stupně znečištění pomocí 
Bona Clean R50. Pokud je potřeba agresivněj-
šího (účinnějšího) čistícího prostředku, použijte 
Bona Remove R. Pamatujte, že v nátěru zůstane 
jakákoliv nečistota, nebude-li řádně odstraněna.  

2.  Před použitím důkladně protřepejte nádobu. Nalij-
te Bona Shield R na podlahu a systematicky ošet-
řete celou plochu podlahy. Aplikujte Bona Shield 
R v tenké vrstvě pomocí utěrky Bona Applicator 
Pad. 

3. Nechte podlahu zaschnout min. 2 hodiny, před 
dalším jejím použitím.

4. Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona  
Shield R nejdříve po cca 2 hodinách po  aplikaci  
prvního nátěru.

1 2

Produkty
 • Bona Clean R50

 • Bona Shield R ( mat / lesk )

 • Bona Applicator Pad

 • Bona Mop

Aplikujte Bona Shield R v tenké vrstvě. Vyčistěte povrch dle stupně znečištění 
pomocí Bona Clean R50.

3

Nechte podlahu zaschnout min. 2 
hodiny.

4

Pokud je to nutné, aplikujte druhou 
vrstvu Bona Shield R.

TIP

 • Doporučujeme udělat test přilna-
vosti produktu, před jeho použitím, 
a to na nenápadném místě (ob-
zvláště pokud není znám typ pod-
lahy, který se má ošetřit). 

 • Abyste dosáhli nejlepších výsledků, 
vyhněte se silné zátěži až do násle-
dujícího dne. 

 • Podlahu čistěte pravidelně pomocí 
Bona Clean R50 nebo Bona  Clean 
R60. Dodržujte příslušné technické 
listy a zvláštní pokyny pro údržbu  
a čištění. 

 • Bona Shield nesplňuje normu na 
sportovní podlahy. Bona Super-
Sport Pure HD splňuje normu na 
sportovní podlahy. V případě potřeb 
kontaktujte technika společnosti 
Bona, viz www.bona.com/cz.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.



SKVĚLÉ POVRCHY PRO SKVĚLÉ HRY
Bona SuperSport System pro sportovní povrchy

Skvělé hry vycházejí ze skvělého výkonu. Bona má dlouhodobou zkušenost s ošetřením 
sportovních podlah, pro špičkové výkony. Bona  jako oficiální technický partner FIBA  
splňuje nejvyšší standardy  v oblasti dřevěných, i elastických sportovních podlah.

Ať už jde o profesionální soutěže a multifunkční spor-
tovní haly, nebo se jedná o renovaci dřevěných podlah 
basketbalových hřišť či házenkářské elastické podla-
hy, Bona SuperSport překonává požadavky dnešního 
průmyslu a doslova překonává vaše očekávání. Řada 
SuperSport zahrnuje laky Bona SuperSport Primer, 
SuperSport ONE, SuperSport HD, SuperSport Pure 
HD, barvy SuperSport Line Paint a údržbu Super-
Sport Cleaner, SuperSport Deep Clean.
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Bona Care Program pro povrchy ošetřené  
s Bona SuperSport Pure HD
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Postup   

1.  Odmastěte a důkladně vyčistěte povrch pomo-
cí čisticího stroje Bona PowerScrubber (červe-
né nebo zelené kartáče). Nařeďte Bona Super-
Sport Deep Clean s vodou (10% koncentrace)  
v nádrži stroje. Dávejte pozor, abyste nezane-
chávali za sebou kaluže čistícího roztoku.

2.  Nechte povrch řádně zaschnout.

3.  Uchyťte Bona Unášecí kotouč Diamond a ná-
sledně Bona Diamond disky P 120 na Bona 
Quattrodisc. Vybruste povrch podlahy, aby byl 
matný. Rohy vybruste ručně nebo excentrickou 
bruskou.

4.  Odstraňte brusný prach. Naplňte nádrž Bona 
PowerScrubber čistou vodou a vyčistěte pod-
lahu. Poté ji nechte řádně zaschnout. 

5.  V případě oprav značení čar, aplikace Bona 
SuperSport Line Paint: Oblepte stávající čáry 
pomocí maskovací pásky vysoké kvality, jako 
je modrá maskovací páska. Zatlačte řádně 
pásku na podlahu! Ponechte ji na podlaze co 
nejkratší dobu, jinak by mohla silně přilnout  
k povrchu. Aplikujte Bona SuperSport Line Paint 
a odstraňte maskovací pásku ještě předtím, než 
barva zaschne. Nechte zaschnout cca 2 hodiny.

6.  Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport Pure HD 
 válečkem nebo T-aplikátorem (8-10 m2 / litr).

7.  Proces vytvrzení trvá přibližně 3 dny (90% vytvr-
zeno za 24 hod., 100% vytvrzeno za 72 hod.). 
Nepokládejte koberce na podlahu, dokud není 
podlaha plně vytvrzená. 

Instrukce k přelakování

Aplikace nové vrstvy laku na již lakovanou sportovní 
podlahu je rychlým a nákladově efektivním způso-
bem, jak prodloužit životnost podlahy a odložit re-
novaci na později. Tento proces zahrnuje hloubkové 

čištění povrchu, broušení pomocí diamantového bru-
siva a aplikaci nové vrstvy laku. Tímto způsobem se 
odstraní znečištění, skvrny a povrchové škrábance. 
Podlaha bude vypadat skoro jako nová. 

41 3

Vybruste povrch Bona Diamantovým 
brusivem P 120.

Vyčistěte povrch s Bona SuperSport 
Deep Clean a vodou pomocí stroje. 

Odstraňte brusný prach s Bona Power 
Scrubber a čistou vodou.

+

6

Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport 
Pure HD.

5

Opravte značení čar s Bona Super-
Sport Line Paint.

2

Nechte povrch řádně zaschnout.

TIP

 • Podlaha může být používána po  
24 hod., ale zůstává náchylná na 
škrábance, až do úplného vytvr-
zení. První týden čistěte podlahu 
pouze suchou metodou, nikoliv na 
mokro.  

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Produkty a stroje

 •  Bona FlexiSand, nebo jiný vhodný talířový stroj 
vybavený příslušenstvím jako Bona Quattro

 •  Bona Unášečí kotouč Diamond 

 •  Bona Diamond Abrasives P 120

 •  Bona PowerScruber s červenými, nebo  
zelenými kartáči

 • Bona SuperSport Deep Clean

 •  Excentrická bruska na rohy a hrany

 •  Čisté mikrovláknové pady 

 • Bona SuperSport Pure HD

 • Bona SuperSport Line Paint

DŮLEŽITÉ:  Podlaha by měla být instalována v souladu se stavebními normami  
a v dobrém stavu, bez poškození, velkých spár, uvolněných částí. Proveďte lokální 
opravy, poté aplikujte nový nátěr nebo zvažte úplné přebroušení a renovaci povrchu 
podlahy.

!



Elastické podlahy
Bona Care Program pro elastické podlahy, jako 
je PVC, vinyl, linoleum, guma je inovativní vyso-
ce účinný program ošetření a údržby elastických 
podlah. Od pravidelného čištění, přes hloub-

kové čištění, které odstraní usazené nečistoty, 
přes ochranu povrchu až po nový vzhled stáva-
jících elastických podlah, bez nutnosti výměny 
podlahové krytiny za novou. 

Hloubkové čištění

Odstranění leštěnek 

Ochrana povrchu

Čištění
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Elastické podlahy
Bona Care Program pro povrchy 
PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma
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Instrukce k čištění

Pro efektivní čištění elastických podlah doporučujeme 
dva čisticí prostředky. Bona Clean R50 je určen pro 
běžné čištění - účinně rozpouští nečistoty, zatímco 

Bona Clean R60 čistí a zároveň poskytuje ochran-
ný film na povrchu. Pravidelnou údržbou dochází  
k redukci bakterií na podlaze.

Produkty a stroje
 • Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop

 • Bona Dusting a Cleaning Pad

 • Bona Clean R50, Bona Clean R60 

 • Běžný čistící stroj

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty 

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty
Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte pří-
pravek  Bona Clean R50 nebo Bona Clean R60 s vodou 
(1 : 200). Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Clea-
ning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čistící roztok 
za nový.

3. Čištění za mokra strojem   
    - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeď-
te přípravek  Bona Clean R50 nebo Bona Clean R60  
s vodou (1 : 200). Připevněte bílý pad ke spodní části 
běžného čistícího stroje. Při čištění používejte minimální 
množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly 
louže.

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.  
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

1

Čištění za sucha.

2

Čištění za mokra.

3

Čištění za mokra strojem.
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Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.

2. Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrub-
ber. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.

3. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona  
Remove R, zbývající objem nádrže doplňte vodou  
– tj. 9 litrů.

4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na 
podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku.  
V případě usazených nečistot naneste čistič pomo-
cí stroje na znečištěnou oblast a nechte jej chvíli 
působit. Pak toto místo důkladně vyčistěte. 

Instrukce k hloubkovému čištění

Časem a zároveň při silném opotřebení se na podla-
ze vytvářejí skvrny a způsobují matný vzhled povrchu 
podlahy. Hloubkové čištění s Bona Power Scrubber 

a čističem Bona Remove R oživí vzhled matně vypa-
dajících podlah. Výsledkem je oživená čistá podlaha, 
bez nutnosti její renovace s minimálními prostoji.

Pro odstranění silně usazených skvr a nečistot, 
nastavte stroj na maximální tlak. Používáte-li 

maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustá-
lém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Produkty a stroje

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

 • Bona PowerRemove R

 • Bona Mopy

 • Bona Leštící stroj (zelený pad)

 • Bona Power Scrubber (zelené kartáče)

2 3 4

Dodržujte poměr ředění Bona Remove 
R dle návodu.

Nastavte červené kartáče na střední 
úroveň tlaku.

Čistěte podlahu systematicky s Bona 
Power Scrubber.

+

TIP

 • Po čištění umístěte stroj na voděo-
dolný povrch. Setřete spodní stranu 
stroje, abyste zabránili odkapávání 
tekutiny z kartáčů. Podle potřeby 
ihned odstraňte zbývající roztok  
z podlahy mopem.

 • Bona Remove R nařeďte s vodou 
(poměr 1:1) a nalijte do láhve s roz-
prašovačem. Postříkejte znečiště-
nou část podlahy a vyčkejte 3 mi-
nuty. Vyčistěte pomocí stroje Bona 
Power Scrubber.

DŮLEŽITÉ:  Zvolte správný přítlak kartáčů!!

1

Odstraňte volné nečistoty. 

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Elastické podlahy
Bona Care Program pro povrchy 
PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma
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Postup (Důležité - nejprve odhadněte vrstvu leštěnky!)

Odstranění leštěnek 

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.

2. Přípravek Bona PowerRemove R nařeďte čistou 
vodou (dle vhodné koncetrace). Naneste zře-
děný Bona PowerRemove R na část povrchu, 
pomocí mopu. Nechte působit cca 5-10 min. 
Nedovolte, aby vnikl roztok do velkých mezer  
v povrchu. 

3. Vyčistěte po sekcích, pomocí leštícího stroje se 
zeleným padem. 

4. Okamžitě odstraňte rozpuštěnou leštěnku po-
mocí Bona Power Scrubber se zelenými kartáči 
nebo vhodným vysavačem na vodu. Opakujte 
postup v další části. Jakmile je celá plocha ošet-
řena, neutralizujte ji pomocí čisté vody a Bona 
Power Scrubberu. Tento krok je důležitý, aby 
všechny zbytky Bona PowerRemove R byly dů-
kladně odstraněny předtím, než bude aplikován 
nový nátěr. Nechte povrch důkladně zaschnout.

Pro zjednodušení odstranění starých leštěnek lze 
na povrch aplikovat tekutý odstraňovač. Níže na-
leznete postup k odstraňování Bona Shield R nebo  

podobných údržbových přípravků, jako jsou leštěnky 
nebo poliše, z elastických podlah.

1 2

Produkty a stroje
 • Bona PowerRemove R

 • Bona Mopy

 • Bona Leštící stroj (zelený pad)

 • Bona Power Scrubber (zelené kartáče)

Bona PowerRemove R nařeďte čistou 
vodou (dle vhodné koncetrace).

Vysajte prach a nečistoty.

3

Vyčistěte leštícím strojem se zeleným 
padem. 

4

Okamžitě odstraňte rozpuštěnou leš-
těnku pomocí Bona Power Scrubber.

Odhadněte, jak silná je stará vrstva leštěnky, po-
liše nebo starého údržbového produktu na povr-
chu. Toto je velmi důležitý krok, který ovlivní další 
průběh postupu práce. Množství přítomné leštěn-
ky na povrchu vám dá dobrou informaci o tom, 
jaké úsilí budete muset vynaložit k odstranění sta-
ré leštěnky. Pokud je na povrchu větší množství 
leštěnky, je možné, že bude zapotřebí celý proces 
zopakovat. Zbytky staré leštěnky mohou zachytit 
nečistoty na povrchu, což může ohrozit přilnavost 
následujícího nátěru.

 • Přípravek Bona PowerRemove R nařeďte čis-
tou vodou (1:1) a naneste na malé místo na 
podlaze (cca Ø 5 cm). Začněte s nenápadnou 
oblastí.

 • Pokud je na povrchu leštěnka, povrch se ob-
vykle po několika minutách zbarví do bíla, ale 
nemusí to být pravidlem. Seškrábněte zku-
šební místo mincí a zkontrolujte, zda odstra-
ňovač změkčil povrch. Pokud je na povrchu 
leštěnka, měla by se snadno odstranit mincí.

 • Po několika minutách setřete veškeré zbytky 
odstraňovače, aby nedošlo k poškození po-
vrchu.

DŮLEŽITÉ:  
ODHAD VRSTVY LEŠTĚNKY

!

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Instrukce k ochraně povrchu

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.

2. Vyčistěte povrch pomocí zředěného roztoku 
Bona Clean R50. V případě silného znečištění, 
postupujte podle pokynů pro hloubkové čištění.  
(Poznámka: nebudou-li nečistoty nejprve řádně 
odstraněny a bude aplikován Bona Shield R, ne-
čistoty zůstanou pod ním a dále bude obtížné je 
odstranit.)

3. Nádobu Bona Shield R před aplikací důkladně 
protřepejte. Naneste tenkou, rovnoměrnou vrst-
vu pomocí mikrovláknové utěrky Bona Applicator 
Pad a mopu. Spotřeba: 30-50 m2 / litr.

4. Nechte zaschnout minimálně 1 hodinu, než 
podlahu zatížíte lehkou chůzí. Čištění mokrou 
metodou může být provedeno po 72 hodinách. 
Nepoužívejte vysoce alkalické čisticí prostředky, 
protože mohou poškodit povrch podlahy nebo 
částečně odstranit ochranu povrchu.

Bona Shield R poskytuje odolnou a ochrannou vrstvu 
na povrchu elastické podlahové krytiny, pro obnovení 
funkčnosti a nový lesklý vzhled. Aplikujte pokud po-

vrch vykazuje známky opotřebení, škrábance a matný 
vzhled. Pokud si nejste jisti typem povrchu, udělejte 
test na nenápadné ploše před celkovou aplikací.

1 2

Produkty a stroje
 • Bona Clean R50

 • Shield R (mat / lesk)

 • Bona Mopy a Bona Applicator Pad

Vyčistětě povrch pomocí Bona Clean 
R50.

Vysajte prach a nečistoty.

3

Aplikujte Bona Shield R pomocí Bona 
Applicator Padu a mopu.

4

Nechte zaschnout minimálně 1 hodinu.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.
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Elastické podlahy
Bona Care Program pro povrchy 
PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma

N
ov

ý 
po

vr
ch

 -
 P

ře
la

ko
vá

ní

Postup   

1. Vyčistěte povrch pomocí zředěného roztoku 
Bona Clean R50. 

2. Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového 
brusiva P 240. Připevněte brusivo k unašeči 
Bona Quattro a umístětě Unašecí kotouč (čer-
ný) mezi nimi. Rohy a hrany vybruste manuálně 
nebo pomocí brusky Bona Supraflex. Broušení 
je pouze povrchní, a proto neovlivní vzhled pů-
vodního povrchu podlahy. 

3. Vyčistěte povrch pomocí stroje Bona Power 
Scrubber s čistou vodou v nádrži, abyste od-
stranili brusný prach.

4. Nechte podlahu zaschnout.

5. Před aplikací lak Bona Pure důkladně promí-
chejte a nalijte do míchací nádoby. Přidejte 
tužidlo a smíchejte směs mechanicky. Po smí-
chání by měla být směs aplikována do 2 hodin. 

6. Aplikujte Bona Pure pomocí válečku Bona   
Polyester Roller (8-10 m2/l). Aplikujte technikou  
do kříže a ujistěte se, že nenecháváte za se-
bou kaluže. Ošetřete celou podlahu. Nechte 
zaschnout. Povrch je možné zatížit lehkou chůzí 
po 12 hodinách od aplikace. Plná zátěž je do-
poručována po 5-7 dnech.

Instrukce k přelakování
Přelakování dodá potřebnou odolnou ochranu povr-
chu. Tento postup odstraní fleky, škrábance, oděrky 
na povrchu, obnoví celkový vzhled a dodá protisk-

luzné vlastnosti. Periodické přelakování může značně 
prodloužit životnost podlahy. 

41 3

Odstraňte brusný prach s Bona Power 
Scrubber a čistou vodou.

Vyčistěte povrch s Bona Clean R50. Nechte povrch řádně zaschnout.

+

6

Aplikujte Bona Pure pomocí válečku 
Bona Polyester Roller. 

5

Bona Pure důkladně promíchejte a 
nalijte do míchací nádoby. Přidejte 
tužidlo.

2

Vybruste povrch Bona Diamantovým 
brusivem P 240.

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

TIP

 • Pro obnovu povrchu je určen 
transparentní nátěr Bona Pure. 
Pro zcela nový barevný design je 
určen Bona Pure Colour, který je 
k dispozici v 10 standardních bar-
vách, ale je k dispozici v široké 
škále RAL a NCS barev. 



Nový vzhled  
elastických podlah
Bona Pure Colour pro zcela nový barevný design podlah

Široká škála RAL a NCS barev

Ekologicky šetrné řešení

Před Po

Pro více informací naskenujte QR kód  
nebo navštivte www.bona.com/cz



Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí 
unikátní systém pro ošetření všech typů podlah. Od jejího založení v roce 
1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali 
zastoupení ve více než 90 zemí celého světa, což nám umožňuje být blízko 
našich zákazníků a řemeslníků. 

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni  
poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. 

Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132
251 01  Čestlice 
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com

www.bona.com/cz
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