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Součástí systému Bona Home pro renovaci dřevěných podlah  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bona Home Čistič na venkovní dřevěné terasy   
 

• Účinně odstraňuje nečistoty a mech 

• Opravuje zašedlé plochy  
                          
BONA HOME ČISTIČ NA VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ TERASY je  určen pro důkladné 
čištění znečištěných šedých zvětraných a / nebo naolejovaných měkkých dřevin jako 
modřín, smrk a impregnované borovice. 
 

 
 

 
 

 
 
Obsah:  5% neiontových tenzidů  
 
Bezpečnost: Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje podráždění 

pokožky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud je potřeba 
lékařská pomoc, ukažte lékaři obal nebo identifikační štítek. 
Při práci používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. 

 
Spotřeba:  15-20 m2 / l 
 
Balení:   1 litr, 4 litry 
 
Nářadí pro aplikaci: kartáč, Bona Power Scrubber 
 
Čištění nářadí:  voda 
 
Skladování, transport: nesmí zmrznout 
 
Skladovatelnost:  2 roky neotevřené 

 

 
 

Odstraňte volné nečistoty, mech apod. Zakryjte rostliny a odstraňte choulostivé povrchy, např. 
z hliníku, aby byli chráněné před skvrnami z čištění. Nepracujte na přímém slunečném světle. 
 

 
  

1. Aplikujte produkt ve větším množství na plochu 5-10 m2 a nechte jej působit cca 5 
minut. 
 

2.  Vyčistěte povrch kartáčem s tvrdým vlasem nebo vysokotlakým čistícím prostředkem 
(s rotačním kartáčem), při velmi nízkém pracovním tlaku.                
 

3. Plochu důkladně umyjte vodou a pokračujte na další část povrchu.                      
 

4. Před dalším ošetřením povrchu nechte terasu důkladně vyschnout. 
 
 
 
 

Krok za krokem            

Aplikace        

Příprava        

Technická data            



Bona HOME Čistič na venkovní dřevěné terasy 
Technický list 

 

 
VYHOTOVENO 5/2018 
 

Distributor:  Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01  Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com  

                     tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349 

  strana 2/2 

BONA HOME SYSTÉM PRO RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH 
Renovace vaší podlahy může být zážitkem, jakožto každé vylepšení domácnosti. Je dobré 
však vědět, jak na to. Proto jsme vyvinuli systém produktů Bona Home a návod krok za 
krokem, jak naše prémiové produkty používat správně. Pro více informací nás navštivte na 
www.bona.com/cz. Vaše podlaha bude vypadat jako nová. Bona Home – krok za krokem 
k nové podlaze.  
 


