
BONA CARL’S 45 
Használati utasítás 
 
 
Felszín előkészítése 
 
A felszínt alaposan le kell csiszolni, száraznak és csiszolóportól, 
olajtól, viasztól vagy egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. 
A Bona Scrad csiszolórendszer, csiszolókorong vagy 120-as, esetleg 
finomabb csiszolóanyag használandó a padló végső csiszolásához. 
A legjobb eredményt a Bona Buffer csiszológéppel érhetjük el. 
 
 
Használat 
 
A felhordás történhet hengerrel, ecsettel vagy ronggyal. 
 
Használjunk bőven olajat, hogy egy sima nedves felületet adjunk a 
padlónak. 20 perc múlva oszlassuk el a maradék olajat a különösen 
nedvszívó területeken. Lehet, hogy szükség lesz még olajra a sima 
egyenletes felszín eléréséhez. Várjunk hozzávetőleg 30-45 percet, 
de ne hagyjuk az olajat megszáradni. Ismételjük meg ezt a 
műveletet, amíg a felszín telítetté válik, azaz amíg a fa már több 
olajat nem nyel el. A szükséges kezelések száma a fa típusától függ, 
de 2-3 kezelés általában elég. 
 
Körülbelül 30-45 perccel az utolsó felhordás után polírozzuk át.   
 
Hozzávetőleg 30-45 perccel az utolsó kezelés után a felesleges 
olajat polírozzuk át többféle irányban 150-es percenkénti 
fordulatszámú csiszológéppel és egy barna csiszolópárnával. 
Közvetlenül a csiszolás után a megmaradt olajtöbbletet el kell 
távolítani gumilehúzóval és/vagy egy, a csiszológép alatti párna köré 
helyezett gyapjú ronggyal.   
 
Hagyjuk az olajat száradni 12-18 órán át. Ez idő alatt kerüljük a 
járkálást a padlón. Kezdetben polírozzuk át a padlót egy 300-as 
percenkénti fordulatszámú csiszológéppel és egy piros 
csiszolópárnával.  Ezt követően polírozzuk át a padlót egy száraz 
gyapjú ronggyal. Amennyiben a padló foltos áztassunk kevés olajba 
egy rongyot, helyezzük a gép alá, és dörzsöljük át a padlót. 1 óra 
múlva ismételjük meg a műveletet. 
 
Tisztítsuk a padlót naponta száraz seprűvel és/vagy porszívóval. 
Amennyiben szükséges, töröljük fel törlőronggyal Bona Carl’s 
Cleaner-t adva a felmosóvízhez.  Megjegyzés: Mindig a lehető 
legszárazabb módszert alkalmazzuk a tisztítás folyamán.  
 
A padlót folyamatosan karban kell tartani a Bona Carl’s 25 olajával. 
 
Figyelmeztetés: A Bona Carl’s 45 szárazolajat tartalmaz. Az 
öngyulladás veszélye fönnáll. A használt ruhákat, rongyokat vízbe 
vagy zárt fémtartályokba helyezzük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


