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Outdoor / Exteriér 

Čistící prostředek, který je určený pro hloubkové čištění znečištěného a naolejovaného dřeva, v 
exteriéru – na venkovních dřevěných terasách. Rozpouští znečištěný olej na znečištěném 
dřevu a vrací dřevu původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové. 
 

• Účinný a bezpečný pro venkovní dřevěné terasy 

• Čistí do hloubky znečištěný olej a znečištěnému dřevu navrací jeho původní vzhled 

• Připraven pro okamžité použití 
 

 
 
 

Hodnota pH:   přibližně 11 
 
Poměr ředění:  připraven k okamžitému použití, neředit.  
 
Spotřeba:   15 – 20 m2/litr 
 
Skladovatelnost:  3 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu 
 
Skladování/přeprava:  teplota nesmí klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +25 °C  

během dopravy a skladování. 
 
Bezpečnost:   Způsobuje vážné poškození očí. 

Způsobuje podráždění pokožky.  
  Nebezpečné složky: 2-aminoethanol 
 
Likvidace odpadů:                          Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být  

                                                       řešeno v souladu s místními předpisy.  

 
Složení:   <5 % neiontových povrchově aktivních látek  
 
Balení:                           4 litry 

 

 
 

Odstraňte z dřevěného povrchu nečistoty, houby, mech apod.  Zakryjte citlivé plochy, např. 
rostliny nebo hliníkové detaily, aby se na nich nevytvořily skvrny. Nepracujte na přímém slunci. 
 

 
 

1. Dřevěný povrch navlhčete vodou. 
 

2. Naneste čisticí přípravek na 5–10 m2 plochy a nechte ho působit po dobu několika 
minut. Přelijte čistící prostředek do plastové nádoby a poté jej nanášejte válečkem na 
ošetřovaný povrch. 

 
3. Poté znečištěnou podlahu vydrhněte kartáčem s tvrdým vlasem. K čištění je možné 

použít i tlakovou hadici s vodou a rotujícím kartáčem. V tomto případě použijte 
nejnižší možný tlak vody. 

 
4. Ošetřované plochy klousek po kousku pečlivě opláchněte vodou a pokračujte 

na dalším úseku (není nutné v případě, že používáte tlakovou hadici). 
 

5. Před dalším ošetřením (Bona Decking Oil) nechte povrch důkladně zaschnout.je 
 
Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz. 
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