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Čištění a údržba dřevěných lakovaných podlah. 
Lakované dřevěné podlahy poskytují každému domovu elegantní atmosféru díky přirozenému 
vzhledu a vysoké kvalitě. Pro zachování krásného vzhledu dřevěné podlahy je nutné pravidelné 
čištění a údržba. 
 
* Suché čistění – mop, měkký smeták, vysavač. 
* Mokré čistění –  Čistič (např.: BONA wood cleaner)  – základní čistící koncentrát pro pravidelné 
používání. 
Návod k použití: 
Smíchejte čistič (dle typu výrobku) s vodou dle míry znečistění. Navlhčete hadřík touto směsí a 
podlahu vytřete. Nepoužívejte moc vody – přehnaná vlhkost může způsobit bobtnání. Po vyčistění 
podlahy Čističem(Bona wood cleaner)  můžete použít Leštidlo (např.:BONA Polish) nebo 
Osvěžovač (např.:BONA Osvěžovač 1x,2x do roka) 

* ÚDRŽBA – POLISH LEŠTIDLO  

– NA BÁZI VODY, PROTIKLUZNÉ ČISTIDLO PRO ZVÝŠENÍ OCHRANY A LESKU. 
Návod k použití: 
Podlahu čistěte důkladně. Naneste Leštidlo rovnoměrně pomocí měkkého hadříku nebo mopu – 
nikdy nelijte přímo na podlahu – může způsobit bobtnání. Rozleštění(dle typu výrobku) není 
potřeba.  
Až podlaha uschne, můžete po ní chodit (asi po 30 minutách). Při pravidelném čistění můžete také 
přidat leštidlo do čisté vody . Pokud je vrstva leštidla silná, můžete ji odstranit pomocí 
Odstraňovače leštidla.  

* ZÁKLADNÍ ČISTĚNÍ – REMOVER ODSTRAŇOVAČ  
-základní čistící koncentrát pro odstranění leštidel, vosků, rýh od podpatků atd. 
Návod k použití: 
Na odstranění leštidla naneste zředěný odstraňovač přímo na podlahu, nechte pár minut působit a 
setřete malým množstvím vody – moc vody může způsobit bobtnání.  

* POČÁTEČNÍ PÉČE, ÚDRŽBA, OBNOVENÍ    

POMOCÍ FRESHEN UP OSVĚŽOVAČE 
- osvěží opotřebované a mdlé podlahy 
Osvěžovač je náhradou za Leštidlo. Nelze použít na podlahy ošetřené Leštidlem. 
 
 
Návod na použití: 
Čistěte podlahy důkladně. Leštidlo, zbytky vosků a ostatní nečistoty musí být úplně odstraněny. 
Potom  naneste Osvěžovač pomocí mopu a nechte zaschnout asi 30 minut. Ujistěte se, že na 
podlaze nezůstaly žádné kaluže, mohly by způsobit bobtnání a to hlavně v místě spojů. Pokud je 
podlaha položena v místech s vysokou zátěží je možno nanést Osvěžovač ještě jednou. 

* RADY NA POUŽITÍ 
Klimatické podmínky v místnosti 
Pro vaše osobní pohodlí a pro udržení podlah v co nejlepším stavu, zajistěte, aby teplota v místnosti 
byla 20-22°C a relativní vlhkost 45-55%. K udržení stálé vlhkosti během topné sezóny, 
doporučujeme použít zvlhčovač vzduchu.Nízká nebo naopak vysoká vzdušná vlhkost může 
nevratně poškodit vaši podlahu, za což zhotovitel nenese odpovědnost. 
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OCHRANA PODLAHY 
Podlahu ochráníte od písku a nečistot umístěním čistících rohožek ve vstupních prostorech. 
Pohyblivý nábytek opatřete filcovými podložkami, kolečkové židle opatřete kolečky s měkčeným 
povrchem 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	* Údržba – Polish Leštidlo
	– na bázi vody, protikluzné čistidlo pro zvýšení ochrany a lesku.
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