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Povrchová  
   úprava 

Bona Decking Oil  je složen ze směsi přírodních rostlinných olejů pro 
ochranu venkovních dřevěných ploch, zábradlí, palubek (deckingů) a 
nábytku v exteriéru. Tento olej poskytuje kombinaci hloubkové 
impregnace dřeva pro zachování jeho pružnosti, prevence proti 
deformaci prken a tvorbě prasklin s optimální ochranou povrchu, která 
získá vodo-odpudivé vlastnosti a odolnost vůči usazováním nečistot. Olej 
také obsahuje složky, které redukují UV-záření na dřevo. 
 

 Dlouhotrvající ochrana povrchu a odolnost v jakémkoliv počasí 

 S UV filtrem 

 Redukce prasklin a prevence proti deformaci prken 

 Rychlá doba schnutí, jednoduchá aplikace 

 Nízký obsah rozpouštědel  
 

 
Typ produktu:     modifikovaný přírodní rostlinný olej 

Barvy:                             přírodní, mahagon, teak, bílá 

VOC:     cca 6% 

Ředění:    neředit.  

Doba schnutí:                 mezi aplikacemi: 30-60 minut 

                                       lehký provoz: 24 hodin po palikaci     

Nářadí k aplikaci:     lakovací kartáč, štětec nebo mohérový váleček 

Spotřeba:     cca 20 m²/litr na jednu vrstvu, v závislosti na typu dřeva a  

                                       metodě aplikace 

Čištění nářadí:              Na čištění nářadí použijte technický benzín. Zaschlý materiál     

                                       odstraňte technickým benzínem.    

Bezpečnost:    Neklasifikována. 

Nebezpečí požáru:         Nehořlavý. Možné samovznícení. Viz. bezpečnostní list. 

Záruční lhůta:     2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu. 

Skladování/přeprava:     Teplota nesmí klesnout pod +5ºC nebo být vyšší než    

                                       +25ºC během skladování a přepravy. 

Likvidace:      Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu   

                                        s místními předpisy. 

Balení:     2,5 litru a 10 litrů (42 kusů na paletě) 
 

 
 
Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Vlhkost dřeva nesmí 
překročit 18%. Naolejované, navoskované a / nebo špinavé dřevěné plochy by měly být 
řádně vyčištěny použitím čistícího prostředku Bona Deep Clean System nebo prostředkem 
Bona Čistící prostředek pro venkovní dřevěné terasy, a to před aplikací oleje.  
 
Nově instalovaný decking (dřevěná venkovní podlaha) nesmí být ošetřován ihned po 
instalaci, ale musí být po několik týdnů ponechán bez ošetření.  
Tak bude zaručeno, že bude dřevo porézní a připraveno pro absorbování Bona Decking Oil.  
 
Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 18–25°C. Vysoké teploty a nízká vlhkost 
zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. 
Minimální teplota pro aplikaci je 13°C. 

 

 
 

Neošetřené dřevo: 

1-2 aplikace Bona Decking Oil  
 

Technická data 
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Povrchová  
   úprava 

Běžná aplikace: 

1.   Před použitím obsah nádoby dobře promíchejte. 
2.   Aplikujte 1-2 vrstvy Bona Deck Oil pomocí lakovacího kartáče, štětce nebo    
      mohérového válečku.  
3.   Jakmile je olej absorbován (mezi jednotlivými aplikacemi), odstraňte přebytečný   
      olej; tam kde je potřebné, olej přidejte.  
4.   Opakujte kroky 2 a 3, dokud dřevo není řádně olejem nasyceno, tzn. dokud dřevo    
      nepřestane olej absorbovat. Počet potřebných ošetření závisí na typu dřeva, avšak  
      spravidla stačí 2-3 vrstvy oleje. Dřeviny s vysokým obsahem tříslovin vyžadují  
      většinou pouze jedno ošetření.  
5.  Takto ošetřený povrch nechte schnout 24 hodin bez provozního zatížení, aby se olej  
     dostatečně vytvrdil. Pokud začne pršet mezitím než je olej vytvrzen, může být  
     zapotřebí přidat lehkou vrstvu oleje.   
 

 
 

Doba schnutí (při 20C/60% R.H.): 24 hod. Předpokládejte delší dobu schnutí při 

nízkých teplotách a vysoké vlhkosti. 
 

 
 

Venkovní podlahy se ošetřují pomocí Bona Decking Oil podle potřeby. Doporučujeme 
však ošetření před a po zimním období. 
 
1.   Pokud podlaha vykazuje známky opotřebení, různého zabarvení, je suchá apod.,  
      pak aplikujte vrstvu Bona Decking Oil, aby se zastavil procest stárnutí podlahy    
     (předčasného opotřebení). Aplikujte tenkou vrstvu Bona Deck Oil pomocí lakovacího  
     kartáče, štětce nebo mohérového válečku. Zašlé špinavé opotřebené dřevo je třeba  
     řádně vyčistit pomocí Bona Deep Clean System nebo pomocí prostředku Bona  
     Čistící prostředek na venkovní dřevěné terasy. Pak teprve aplikujte olej.  
2.   Nechte olej absorbovat. Po nasycení oleje setřete veškerý zbytek přebytečného  
      oleje pomocí bavlněného hadru.  
3.   Takto ošetřený povrch nechte schnout 24 hodin bez provozního zatížení, aby se olej  
      dostatečně vytvrdil.  
 

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz v sekci údržba. 
 

 
 

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti 
druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt 
již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro 
ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen 
přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních 
listech tak, aby jim řádně porozuměl. 
 
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz. 

VAROVÁNÍ: BONA DECKING OIL OBSAHUJE VYSYCHAVÉ OLEJE. HROZÍ 

NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ. VŠECHNY POUŽITÉ NASÁKLÉ LÁTKY, HADRY APOD. 
NUTNÉ NAMOČIT DO VODY NEBO ULOŽIT DO UZAVŘENÝCH KOVOVÝCH NÁDOB. 

Údržba       

Upozornění 
notes 

      


