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

 
Bona Home Olej na venkovní terasová prkna    
 

• Dlouhodobá ochrana před vodou, sluncem a povětrnostními vlivy 

• Jednoduchá aplikace 

• Rychleschnoucí 

• Velmi ekonomický  
                          
BONA HOME OLEJ NA VENKOVNÍ TERASOVÁ PRKNA  je určen pro odolnou 
ochranu dřevěných teras a jiných venkovních dřevěných povrchů. Díky své 
integrované ochraně proti ultrafialovému záření zabraňuje dlouhodobému poškození 
slunečním zářením a zároveň chrání proti vnikání vlhkosti, vzniku trhlin ve dřevě a 
jeho deformacím. Vysoký obsah oleje / pevných látek.     
  

 
 

 
 

 
 
Typ produktu:  modifikované rostlinné oleje  
 
Barvy: Přírodní / Neutral 
 
Spotřeba:  cca 20 m2 / l – dle typu dřeviny 
 
Balení:   750 ml, 2,5 litru  
 
Nářadí pro aplikaci: štětec, váleček, bavlněný hadr 
 
Doba schnutí:   24 hodin 
 
Čištění nářadí:  ředidlo 
 
Skladování, transport: nesmí zmrznout 
 
Skladovatelnost:  2 roky neotevřené 

 

 
 

Povrch, jenž má být ošetřen, musí být zbavený nečistot a musí být suchý. Olejované / nebo 
zvětrané dřevo je třeba před aplikací oleje důkladně vyčistit pomocí přípravku Bona Čistící 
prostředek na venkovní dřevěné terasy. Minimální teplota pro aplikaci je 13°C. 
 

 
  

1. Olej důkladně promíchejte. 
 

2. Aplikujte rovnoměrně a šetrně 1-2 vrstvy oleje pomocí širokého štětce nebo 
jiného vhodného aplikátoru. 

 
3. Pokud je dřevo nasycené, tzn. že již neabsorbuje žádný další olej, odstraňte 

přebytečný olej bavlněným hadříkem. 
 

Krok za krokem            

Aplikace        

Příprava        

Technická data            
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4. Nechte zaschnout. Pokud prší, během procesu zasychání oleje, může být 
nezbytná aplikace další tenké vrstvy oleje.  

 

 

 
 
Spláchněte terasu vodou a vyčistěte ji pomocí přípravku Bona Čistící prostředek na venkovní 
dřevěné terasy. Při výskytu prvních znaků opotřebení, např. světlejší plochy, suchý vzhled 
doporučujeme aplikaci další vrstvy Bona Olej na venkovní terasová prkna. Šedé, zvětrané 
dřevo by mělo být důkladně vyčistěné pomocí přípravku Bona Čistící prostředek na venkovní 
dřevěné terasy předtím, než se aplikuje nový olej. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Bona Olej na venkovní terasová prkna obsahuje vysýchavé oleje. Nebezpečí samovolného 
vznícení. Nasáknuté hadry a podobné materiály skladujte pouze v uzavřených nádobách nebo 
ve vodě. Mezní hodnota pro EU pro Bona Olej na venkovní terasová prkna (kat. f): 700 g/l 
(2010). Bona Olej na venkovní terasová prkna obsahuje < 130 g/l VOC. 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

Údržba        


