Bona Decking System
Profesionální cesta k oživení venkovních podlah

Snadné a efektivní
Bez škrábanců
Dlouhotrvající ochrana povrchu

Rychlé a efektivní oživení venkovních podlah
Venkovní dřevěná podlaha je neustále vystavena různým
změnám počasí, jako například ostrému slunečnímu

Dva typické postupy k perfektnímu deckingu:

záření, silnému dešti a sněhu. Kompletní čištění a oživení
povrchu obvykle trvá několik dní drahoceného času a je

1. Efektivní příprava

nákladné.

2. Trvající ochrana povrchu
Představujeme Bona Decking System – rychlé a pohodlné
řešení, které zahrnuje dva jedinečné procesy hloubkového
čištění a ochranu

povrchu při

zachování

zdravého

životního a pracovního prostředí, to vše za méně než
jeden den.

Bona Hloubkové čištění venkovních podlah
Bona Hloubkové čištění znečištěných podlah (Bona Decking
System) se skládá z inovativní technologie čistícího stroje

Bona PowerScrubber a speciálního čistícího prostředku Bona
Deep Clean Solution.
Unikátní system vyčistí venkovní dřevěnou podlahu do
hloubky podél vláken dřeva, aby zaručil, že je povrch
perfektně čistý a bez prachu, revitalizován a připraven pro
nanesení nové vrstvy oleje pro dlouhotrvající ochranu
povrchu.

Dva unikátní procesy:
1. Efektivní příprava před čištěním a příprava povrchu
K zajištění ještě lepšího konečného výsledku by měla být
venkovní podlaha řádně

vyčištěna a připravena před

samotným nanesením vrstvy oleje. Bona PowerScrubber je
kompaktní vysoce výkonný čistící stroj. Jeho 2 rotační
válcové kartáče společně s použitím čistícího prostředku
Bona Deep Clean Solution snadno vyčistí i tu nejtvrdší špínu,
i ulpělé zbytky špíny na dřevěné venkovní terase.






Efektivní a hloubkové čištění bez námahy
Nezanechává poškrabaný povrch
Ergonomický
Hladký povrch připraven pro aplikaci oleje

2. Dlouhotrvající a krásný povrch
Bona Decking Oil proniká hluboko do pórů dřeva a dodává
venkovním dřevěným podlahám silnou a dlouhotrvající ochranu
povrchu během celého roku. Je na bázi přírodních rostlinných
olejů a obsahuje složky, které redukují UV-záření na dřevo.

Nové složení oleje zvyšuje ochranu dřeva na

maximum.

Dřevěná podlaha bude méně praskat a zvýší se vodoodpudivé vlastnosti.






Dlouhotrvající ochrana povrchu
- Redukuje UV-záření, odolnost proti prasknutí, vodo-odpudivost
Nové složení
- Nízký obsah rozpozuštědel, z přírodních rostlinných olejů, bez kobaltů
Jednoduchá aplikace
- Vysoké pokrytí a rychleschnoucí – během pouhého jednoho dne

