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BonaMaintenance 

BONA DECK OIL 
 
Popis produktu: 

Bona Deck je penetra ční olej složený z tálového a ln ěného oleje, pro ošet ření povrchu 
dřevěných ploch, zábradlí a palubek (decking ů) v exteriéru. Olej obsahuje složky, které 
redukují ú činky UV-zá ření na d řevo. 
Tento  olej poskytuje kombinaci hloubkové impregnac e dřeva pro zachování jeho pružnosti, 
prevence proti vysýchání a tvorb ě prasklin s optimální ochranou povrchu, který získá   vodo-
odpudivé vlastnosti a odolnost v ůči usazováním ne čistot.  
 
Vlastnosti:  
-  Zlepšená impregnace – hluboká ochrana 
-  Jeden produkt – snadné použití 
-  Vyvinut pro použití v exteriéru  
-  Splňuje požadavky RAL-UZ 38 na obsah VOC a emisí formaldehydu  
-  S UV – filtrem 
 
TECHNICKÁ DATA 

Typ oleje: Esterifikovaný tálový a lněný olej  
Obsah sušiny : Cca.25 % 
Hustota: 0.80 kg/dm3     ( 800 kg/m3 ) 
Ředění: Neředit 
Doba mezi aplikacemi: Cca.20 minut 
Nářadí k aplikaci: Lakovací kartáč, štětec nebo vhodný aplikátor 
Spot řeba celková : Cca. 6 - 10 m2/litr na jednu vrstvu, v závislosti na druhu 

dřeva a metodě aplikace    
Nebezpečí požáru: Ano (viz Bezpečnostní list, Hořlavá kapalina II.třídy 

nebezpečnosti podle ČSN 65 0201) 
Bod vzplanutí: 36°C 
Čišt ění: Nářadí lze čistit technickým benzinem 
Trvanlivost p ři skladování: 2 roky od data výroby, v neotevřeném originálním 

obalu.  
Skladování / p řeprava: Při teplotách od +5 do +250C. 
Balení: Karton 2 x 5 litrů (35 ks na paletě) 
Likvidace odpadu: Zbytky oleje a prázdné nádoby odevzdejte na řízenou 

skládku (Podle zák.č.477/2001Sb.)  
Kód odpadu:  08 01 11 
Osvědčení o zp ětném odb ěru  
a využití odpadu z obal ů: 

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

 
 
ZPRACOVÁNÍ 
 
Příprava povrchu 
 
Povrch dřevěných prvků v exteriéru, jenž má být ošetřen, musí být důkladně vybroušen, suchý, prostý 
brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro jeho konečnou úpravu před aplikací olejů je 
vhodné použít brusivo P 100 nebo 120. 
Neaplikujte Bona Deck Oil  pokud bude během 24 hodin existovat riziko deště. Maximální vlhkost 
dřeva do 20%.  
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Pracovní postup: 
 
Před použitím obsah plechovky dobře protřepat. Doporučujeme provádět aplikaci pomocí lakovacího 
kartáče nebo štětce. 
Při práci se vyhněte potřísnění rukou a pracovního oděvu olejem.  
Používejte vhodné ochranné rukavice a návleky na obuv. 
1. Na povrch aplikujte slabou stejnoměrnou vrstvu Bona Deck Oil cca. 1 litr / 6-10m2.  
2. Přibližně 20 minut po aplikaci nebo když byl olej absorbován do dřeva, aplikujte vrstvu další.  
3.  Nechte olej vsakovat do dřeva po dalších 20 minut. 
 Opakujte kroky 1&2 dokud nebude povrch dostatečně nasycen. Počet aplikací závisí na typu 

dřeva a jeho vlhkosti. 
      Obvykle postačí 2 až 3 aplikace. 
      Pozn.:  Dřeviny s vysokým obsahem tříslovin vyžadují většinou pouze jedno ošetření. 
4. Přibližně po 30 – 45 minutách od konečné aplikace odstra ňte z povrchu  veškerý p řebytečný 

olej .  
      Na hladké plochy větších rozměrů se dá použít leštící stroj s bavlněným hadrem, nepouštějícím 

chlupy, který se založí kolem červeného padu. Z prvků menších rozměrů, vertikálních ploch a 
roštů se přebytečný olej odstraňuje ručně pomocí shora popsaného bavlněného hadru (Bona Oil 
Cloth) omotaného kolem smetáku.  

5.   Takto ošetřený povrch nechte schnout po 24 hodin bez provozního zatížení, aby se olej 
dostatečně vytvrdil.  

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 
Decking se ošetřuje pomocí Bona Deck oil podle potřeby. Doporučujeme však ošetření před a po 
zimním období.  
Pravidelné čištění ošetřeného povrchu se provádí pomocí mírně navlhčeného mopu. V případě 
potřeby přidejte do čistící vody přípravek Bona Soap ( tekuté mýdlo).   
Touto technologií ošetřené dřevo se průběžně udržuje pomocí Bona Deck Oil podle následujících 
bodů:  
1.  Čištění podlahy se provádí pomocí prostředku Bona Soap .Do čistící vody přidejte 0.2 litru Bona 
Soap na 10 litrů vody a pracujte s dobře vyždímaným podlahovým hadrem, mopem nebo podobným 
nářadím. jistěte se o tom, aby na povrchu nebyly žádné organické usazeniny, barvu pouštějící 
nečistoty aj. V případě potřeby lze použít vysokotlaký systém čištění   
2.   Podlahu nechte vyschnout.  
3.   Aplikujte slabou stejnoměrnou vrstvu Bona Deck Oil. 
4.   Po 30 minutách, setřete veškerý zbytek přebytečného oleje.  
5.   Takto ošetřený povrch nechte schnout po 12 hodin bez provozního zatížení, aby se olej 
dostatečně vytvrdil.  
 
Standardní pokyny pro bezpe čné nakládání (S-v ěty): 
S 2          Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 24/25   Zamezte styku s kůží a očima.  
S 37        Používejte vhodné ochranné rukavice. 
S 46        Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte   
                tento obal nebo označení. 
S 60        Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodňovány jako nebezpečný odpad. 
 
 
Upozorn ění: Bona Deck Oil obsahuje vysýchavé oleje. Riziko samovznícení. Použité, oleji 
nasáklé textilie, umíst ěte do vody nebo do kovových uzavíratelných nádob mi mo objekt. 
 
Podrobn ější informace o výrobku naleznete v našem bezpe čnostním 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 


