Návod na údržbu lakovaných
dřevěných podlah

Údržba

Technický list
Cenné rady pro ošetřování
Přirozený růst a struktura dřeva dodávají dřevěným podlahám jejich zvláštní ráz. Díky
lakování ve třech vrstvách jsou chráněny proti vniknutí nečistot a tekutin. Čištění a
údržba je proto jednoduchá a nevyžaduje větší námahu. Nepoužívejte ocelové
drátěnky.
Po nově nalakovaných dřevěných podlahách se nesmí chodit dříve než příští den. Čím
více budete lakovanou podlahu v prvních dnech šetřit, tím delší bude životnost laku.
Plné zatížení po 8-14 dnech.
V prvním týdnu čistěte jen nasucho a nepokládejte koberce. Nábytek a jiné těžké
předměty domácího zařízení vnášejte opatrně. Před prvním silnějším zatížením je nutná
údržba.
PRACOVNÍ POSTUP
Tekutá leštěnka na parkety bez rozpouštědla Bona Freshen Up:
Tento prostředek na ošetřování lakovaných parket a jiných dřevěných podlah v interiéru
obsahuje polymery a přísady, které dodávají tomuto roztoku samoleštící vlastnosti.
Používá se pro základní ošetření dřevěných lakovaných podlah v koncentrovaném
stavu. Bona Freshen Up oživuje poškrábané a mdlé povrchy, dodává jim vzhled nově
nalakovaného povrchu a má ochranný účinek.
Předpokladem pro použití tohoto prostředku je, aby byl film vytvořený lakem dostatečně
uzavřený.
Pokud je lak poškozený, existuje nebezpečí, že dřevo vlivem vnikající vody zešedne.
Aplikace se provádí pomocí mopu, měkké bavlněné textilie nebo houby ve stejnoměrné
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a slabé vrstvě. Spotřeba leštěnky při základním ošetření je 1 litr na 80 m plochy. Bona
Freshen Up po zaschnutí vytvoří na lakovaném povrchu ochraný film s protikluzovými
vlastnostmi.
Bona Freshen Up lze použít k aplikacím v tělocvičnách a víceúčelových halách se
zvýšenými nároky na protikluzné vlastnosti podlahy – splňuje požadavky DIN
18 032 i ČSN 74 4507 a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137.
Provozní čištění:
Mopem, smetákem, vysavačem. Nečistoty a písek působí jako brusivo a je nutné je
okamžitě odstranit. Podle potřeby můžete podlahu vytřít mírně a navlhčeným mopem z
přírodní bavlny.
Důkladné (základní) čištění:
Strojní nebo ruční důkladné čištění je nutné jen tehdy, když podlaha vykazuje silné a
pevně ulpělé znečištění, které již není možné odstranit provozním čištěním. Pro
důkladné čištění se používá přípravek Bona Remover. Při čištění nezaplavujte podlahu
vodou, protože jinak by mohly vzniknout škody v důsledku bobtnání dřeba. Proto čistící
roztok ihned zase setřete nejlépe bavlněným mopem navlhčeným čistou vodou.
Ošetření:
Kompletní ošetření nezředěným prostředkem na ošetřování parket (bez rozpouštědla)
Bona Freshen Up v jedné souvislé a slabé vrstvě.
Zátěž podlah
Mírně zatěžované
podlahy*
Silně zatěžované
podlahy*
Zvláště silně
zatěžované podlahy*
Tělocvičny a
véceúčelové haly

Provozní čištění s vlhkým
stíráním (aplikace Bona
Freshen Up)
podle zatížení cca po 1 – 2
měsících
po 2 – 4 týdnech, silně
namáhaná místa i častěji
po 8 dnech, nejvíce
namáhaná místa častěji
podle zatížení

Důkladné čištění
pomocí Bona Remover
(150ml / 10 l vody)
podle zatížení cca po 12
měsících
podle zatížení cca po 6
– 12 měsících
podle zatížení cca po 3
– 6 měsících
podle zatížení

Ošetření
nezředěným Bona
Freshen Up
po každém
důkladném čištění
po každém
důkladném čištění
po každém
důkladném čištění
po každém
důkladném čištění

* Mírně zatěžované podlahy – např. obývací pokoje a ložnice, kanceláře bez provozu veřejnosti
* Silně zatěžované podlahy – např. chodby, schodiště, kanceláře s provozem veřejnosti
* Zvláště silně zatěžované prostory – např. restaurace, obchody, obchodní domy

Upozornění: důkladné čištění provádějte co možná nejméně.
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