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BonaMaintenance 

BONA POLISH 
PRO LAKOVANÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY                  

 
Popis produktu 
Bona Polish je údržbový produkt na vodní bázi s obsahem akrylát / polyuretanové polymerní 
disperze, pro okamžité použití se specifikací pro aplikaci na lakované dřevěné  povrchy.  
 
Vlastnosti: 
• Navržen pro jednoduché použití – po aplikaci vytváří jednotný  
  vzhled ošetřené plochy dřevěné podlahy. 
• Obsahuje polyuretan pro prodloužení životnosti. 
• Dobrá rezistence vůči oděru a poškrábání. 
• Dostupný va variantách Matt (mat) a Gloss (lesk). 
 
 
TECHNICKÁ DATA 

Pojivo:             Akrylát/polyuretan 
Ředění:                       Neředit, produkt je pripraven k okamžitému použití 
Doba schnutí:              Min. 1 hodina při  20°C/ 60% RH. 
Aplikační nářadí:       Bona  Microfibre aplikátor- béžový pad 
Spotřeba:              Cca. 50 m2 /litr 
Bezpečnost:                
 

S 2   Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 29  Nevylévejte do kanalizace. 
S 37  Používejte vhodné ochranné rukavice. 

Čištění nářadí:            
 

Vodou-ihned po použití. Zaschlý materiál s přípravkem Polish Remover. 

Trvanlivost:                  
 

Polish Mat, 1 rok od data výroby, v neotevřeném originálním obalu. 
Polish Lesk, 2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu. 

Skladování/přeprava:  Při teplotách od +5 do +250C. 
Likvidace odpadu:       
 

Prázdné obaly (HDPE) předejte na řízenou skládku k recyklaci. 

Kód odpadu:   
 

20 01 30 
Nejedná se o nebezpečný odpad ve smyslu směrnice EU č.91 / 689 EEC. 

Osvědčení o zpětném odběru a 
využití odpadu z obalů: 

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

Balení:               
 

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

 
ZPRACOVÁNÍ 
 
Lakovaný povrch, určený pro aplikaci přípravku musí být suchý a prostý všech nečistot. Nepoužívejte Polish 
na žádné podlaze, na které byl předtím použitý vosk. Pokud byl povrch ošetřen jiným typem poliše, 
popřípadě máte-li pochybnosti o způsobu ošetření, udělejte malý test na potvrzení kompatibility. Polish 
v nádobě před použitím dobře protřepejte.  
 
Aplikace: 
 
Aplikujte s pomocou nářadí Bona Mop s béžovým padem, určeným pro aplikaci polišů. 
Vyhněte se provázkovým, třásňovím nebo houbovým mopům, které nezaručují rovnoměrnou aplikaci poliše 
a mohou zanechat šmouhy.  
Nanášejte v rovnoměrné vrstvě a důkladně roztírejte – nejlépe od dopadu světla do místnosti při spotřebě 
cca 1 litr na 50m2. Během práce  nezasahujte do schnoucího filmu, který může potom vytvořit pruhování. 
Podlaha musí schnout minimálně 1 hodinu. V případě potřeby aplikace druhé vrstvy dodržujte minimálně  
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jednohodinový odstup. Při práci se vyhýbejte dopadu přímých slunečních paprsků na podlahu (v létě) 
a průvanu v místnosti.  
 
 
Aplikační pad vymáchejte v čisté vlažné vodě bezprostrostředně po použití.  

 
    Vyčistit       Aplikovat               Rozetřít       Vyhladit 
 

Tipy: 
 
• Když vyhlazujete (stahujete) Polish, držte aplikátor pad kolmo k podlaze. Zabráníte tak, nebo se vyhnete, 

vniku vzduchu pod pad a tvorbě bublinek ve filmu poliše na povrchu, které mohou způsobit nerovnoměrný 
vzhled povrchu. 

 
• Pokud máte matnou podlahu a chcete ji mít lesklou nebo naopak, pak je vhodná aplikace dvou vrstev 

poliše pro dosažení stejnoměrného vzhledu celé plochy podlahy.  
   Respektujte doporučenou dobu schnutí mezi vrstvami. 
 
Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu. 

 
 

Výrobce:  BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden 
           
 
Distributor:  Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                          Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161 

 
 
 
 
 
 
 


