
Podlahu pravidelně zametejte. Usazenou špínu odstraňte 

tak, že vydrhnete povrch mírně zásaditým čisticím 

prostředkem a potom ji opláchněte zahradní hadicí. Na 

nábytek společnost Bona nabízí speciální čisticí prostředek 

Čistič zahradního nábytku, který stačí nastříkat a setřít.

2. Válečkem s krátkými štětinami 

nebo podobným nástrojem naneste 

tenkou vrstvu Bona Oleje na venkovní 

dřevěné podlahy a nábytek.

3. Setřete přebytečný olej látkou, 

která nepouští vlákna.

4. Nechte povrch zaschnout 24 hodin 

bez zátěže.

Pravidelná údržba

Pravidelná údržba

O společnosti Bona
Díky bezmála stoletým profesionálním zkušenostem vyvinula 

společnost Bona, která je předním světovým odborníkem 

v oboru renovace dřevěných podlah, speciální řadu produktů 

pro moderní restaurátory, která splňuje požadavky na 

jednoduché použití, zdravotní nezávadnost a bezpečnost.

S produkty Bona snadno a rychle  dosáhnete obdivuhodných 

výsledků. Bližší informace naleznete na webových stránkách 

bona.com.

Step by Step

Jak
pečovat o venkovní 

podlahy

VOLBA PROFESIONÁLŮ OD ROKU 1919

Společnost Bona nebere ochranu životního prostředí na lehkou 
váhu. Díky renovacím a systematickému přístupu přinášíme 
na trh produkty, které mají nízký dopad na životní prostředí, 
a vytváříme tak udržitelná řešení pro budoucnost.
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Současné produkty na vodní bázi poskytují špičkové vlastnosti 
a zároveň snižují objem nebezpečných výparů z rozpouštědel. 
Umožňují pohodlnější čištění nástrojů a rozlitých přípravků.
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Bona Olej na venkovní dřevěné podlahy a nábytek je silně 
koncentrovaný přípravek. Není jej potřeba tolik jako standardních 
venkovních olejů a vydrží až třikrát déle. 
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Bona Olej na venkovní dřevěné podlahy a nábytek uzavírá póry 
dřeva, a zabraňuje tak pronikání vlhkosti.
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Bona Olej na venkovní dřevěné podlahy a nábytek obsahuje 
látky pohlcující ultrafialové záření, které snižují nepříznivé účinky 
slunečního světla.
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Základní vlastnosti produktů

Tyto ikony upozorňují na některé základní vlastnosti našich 

produktů, díky nimž mají mnohdy unikátní pozici na trhu 

a představují udržitelnou volbu pro budoucnost. 

Produkty Bona

Společnost Bona nabízí široký sortiment produktů na všechny 

typy dřevěných podlah. Na našich stránkách naleznete další 

postupy práce v péči o olejované podlahy, lakované a natřené 

podlahy.

Intervaly údržby se obtížně určují, ale vhodné rozmezí je 

obvykle jednou ročně. Občas zkontrolujte povrch podlahy, 

zda na něm nejsou suchá místa, poškozené dřevo apod., 

a podle potřeby plochu ošetřete olejem. Před olejováním 

důkladně vyčistěte povrch podlahy.

1. Podlahu terasy vyčistěte mírně zásaditým čisticím 

prostředkem. Nechte ji důkladně zaschnout.

Sekvoj Týkové 
dřevo

Bílá Šedá Lískový 
ořech

Černá



4. Očistěte povrch kartáčem 

s  tvrdým vlasem nebo tlakovým 

ostřikovačem (s nízkým tlakem).

5. Opláchněte povrch vodou 

a přejděte na další úsek.

6. Po vyschnutí doporučujeme před olejováním povrch lehce 

vybrousit brusným papírem se zrnitostí P100-120.

Tvrdé dřevo – merbau, ipé, cumaru, dub atd.

1. Vyčistěte povrch tlakovým ostřikovačem (s nízkým 

tlakem) a rotačním kartáčem.

2. Po uschnutí doporučujeme před olejováním vybrousit 

povrch brusným papírem se zrnitostí P100-120.

Seznam pomůcek:

  Bona Olej na venkovní dřevěné podlahy a nábytek

  Míchací tyč

  Váleček s krátkým vlasem a prodlužovací tyč

  Malý štětec

  Několik hadrů, které nepouštějí vlákna

  Jednorázová obuv (igelitové návleky)

  Rukavice a ochranné brýle

  Plastový pytel s vodou na vyhazování mastných hadrů/

papírů

Olejování dřevěných venkovních 
teras

Venkovní podlahy jsou neustále vystavovány přírodním živlům. 

Bona Olej na venkovní dřevěné podlahy a nábytek dodává 

podlahám trvanlivou ochranu nutnou k udržení perfektního 

stavu. 

Pokud se budete řídit našimi podrobnými pokyny, dokážete ze 

své dřevěné podlahy vytěžit maximum.

Dřevo je krásný materiál

Nejprve se seznamte s vlastnostmi dřeva, abyste pochopili jak 

dosáhnout lepších a trvanlivějších výsledků.

• Tvrdé dřevo pohlcuje méně oleje, což vede k méně intenzivní 

povrchové úpravě ve srovnání s měkkým dřevem.

• Hrubé broušení dřeva zvyšuje jeho savost a sytost barvy.

• Před aplikací se ujistěte, že dřevo je suché. Obsah vlhkosti 

nesmí překračovat 18 %.

• Před aplikací holé dřevo vždy vybruste, aby se zvýšila 

penetrace oleje.

Vyčistěte povrch alespoň 3-4 dny před olejováním, aby mohl 

vyschnout. Natřené nebo lakované povrchy je třeba před 

naolejováním zbrousit na holé dřevo. 

Měkké dřevo – borovice, modřín, smrk, cypřiš atd.

1. Odstraňte volné nečistoty, mech atd. 

2. Navlhčete podlahu vodou.

3. Naneste vrstvu Bona Čisticího prostředku na venkovní 

dřevěné terasy na plochu 5-10 m2 a vyčkejte 5 minut.

Přípravy

Renovace podlahy/terasy po sezóně

Povrch musí být čistý a suchý. Nedoporučuje se aplikovat olej 

za slunečného počasí, aby olej nezaschnul příliš rychle. Dojde-

li k  namočení podlahy vodou do 24 hodin od naolejování, 

naneste další vrstvu oleje.

1. Zamíchejte obsah plechovky. 

Válečkem s krátkým vlasem, houbou 

nebo podobným nástrojem naneste 

tenkou vrstvu Bona Oleje na venkovní 

dřevěné podlahy a  nábytek v délce 

2-3 celých prken nebo na menší 

ploše podlahy.

2. Setřete přebytečný olej hadrem, 

který nepouští vlákna. Chcete-

li pracovat v  příjemnější poloze, 

omotejte látku kolem smetáku 

s tvrdými štětinami.

3. Pokračujte na dalších 2-3 dílech podlahy, dokud nedokončíte 

celou podlahu.

4. Nechte povrch schnout 24 hodin bez zátěže.

Pokud se po zaschnutí podlahy objeví světlé skvrny, naneste 

další vrstvu oleje, aby se povrch řádně nasákl.

Nanášení oleje

Step by Step
Tlakově impregnovaná borovice 

Po dodání má obvykle vysoký obsah vlhkosti. Před 

olejováním nechte dřevo 2-4 měsíce schnout.

Modřín

Očistěte dřevo Čisticím prostředek na venkovní dřevěné 

terasy, nebo ho až na 2 týdny vystavte prostředkem vlivům. 

Před aplikací oleje jej vybruste. 

Tropické tvrdé dřevo

Před olejováním vystavte dřevo povětrnostním vlivům až do 

okamžiku, kdy začne ztrácet barvu.


