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BONDEX 
VOSK NA DŘEVO

Objem

0,25 l

5–7 m2/250 ml

1–3 hod.

Můžete ho použít na všechny druhy dřeva a dřevěných 
materiálů určených do interiérů. Je vhodný nejen na 
nábytek, ale také na dveře, trámy, dřevěné obložení stěn, 
parkety apod. Lze jej rovněž použít na čistý mramor, měď 
či přírodní kovy. Má mastnou konzistenci, díky čemuž 
výborně konzervuje dřevo vůči vodě, pronikání vlhkosti, 
nečistotám a mastnotě, kryje rýhy a chrání dřevěný 
povrch před skvrnami. 

POPIS

• Interiér
• Nepraská a neloupe se
• Vhodný pro všechny druhy dřeva v interiéru
• Vydatnost: 5–7 m2/250 ml
• Doba schnutí: 1–3 hod.

Speciální pastovitý přípravek na bázi včelího vosku.

Konzervuje 
dřevo 
a chrání ho před 
skvrnami

Vytváří hladký, 
saténový povrch 
dřeva

Oživuje 
přírodní barvu 
dřeva
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BONDEX 
PRESERVE II

Objem

0,75 l

2,5 l

5–10 m2/l

24 hod.

Je určen pro preventivní ošetření zdravého a masivního 
dřeva, konzervační ošetření nakaženého nebo napa-
deného dřeva. Je účinný proti hnilobě, dřevokazům, 
zamodrání i proti hmyzu, např. červotočům, kůrovcům 
nebo termitům. Můžete jej přetírat syntetickými i vodou 
ředitelnými lazurami, laky, mořidly i krycími barvami. 

POPIS

• Exteriér
• Ochrana proti houbám a hmyzu
• Vhodný pro stavební a konstrukční dřevěné části, 

dveře, okna, ploty, obložení apod.
• Vydatnost: 5–10 m2/l
• Doba schnutí: 24 hod.

Bezbarvý impregnační nátěr na dřevo na vodní bázi 
proti hmyzu, hnilobě, zamodrání a houbám.

Vynikající 
penetrační 
vlastnosti

Preventivní 
a ochranná péče 
o dřevo
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Ochrana proti hnilobě, 
dřevokaznému hmyzu, 
zamodrání a houbám

5 l



Bezbarvý impregnační nátěr na dřevo na vodní bázi 
proti hmyzu, hnilobě, zamodrání a houbám.

BONDEX 
RENOVATION

Objem

1 l

6–8 m2/l

5–20 min.

Velmi rychle všem dřevěným plochám vrátí původní 
přirozenou barvu a rozjasní je. Je ideální pro ošetřování 
a správnou údržbu dřeva a dřevěných prvků zejména 
v náročných venkovních podmínkách – efektivně chrání 
veškerý zahradní nábytek, terasy či podlahy z tvrdého 
a exotického dřeva, je ovšem vhodný i na měkká dřeva. 

POPIS

• Exteriér a interiér
• Obnovuje přirozený vzhled dřeva
• Vhodný pro zahradní nábytek
• Vydatnost: 6–8 m2/l
• Doba schnutí: 5–20 min.

Gelový  čisticí prostředek použijte na vyčištění 
a regeneraci zašedlého dřeva. 

Zesvětluje  
zašedlé dřevo 
a obnovuje při-
rozený vzhled

Je vysoce účinný 
a vydatný

Můžete ho 
použít na 
všechny 
druhy dřeva
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Gelový  čisticí prostředek použijte na vyčištění 
a regeneraci zašedlého dřeva. 

BONDEX 
ODSTRAŇOVAČ

Objem

0,5 l

1 l

3 m2/l

24 hod.

Díky němu bez problémů odstraníte staré nátěry, jako 
jsou barvy, laky, pasty, lazury či lepidla, a to ze všech 
povrchů v interiéru i exteriéru (kromě plastů). Můžete 
ho ale rovněž použít k čištění nesyntetických štětců 
a válečků. Má gelovou konzistenci, která vám umožní 
velmi snadnou aplikaci i na svislých plochách – nestéká 
z nich a nekape. 

POPIS

• Exteriér a interiér
• Funguje univerzálně na barvy, laky,  

pasty i lazury
• Vhodný k odstraňování starých nátěrů
• Vydatnost: 3 m2/l
• Doba schnutí: 24 hod.

Univerzální odstraňovač starých nátěrů 
s univerzálním využitím. 

Je možné 
ho používat 
univerzálně 

Díky své 
konzistenci 
nekape 
a nestéká

Snadno a účinně 
odstraňuje staré 
nátěry ze všech 
typů povrchů
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STRUČNÝ PRŮVODCE

PRO DOKONALOU 
PÉČI O DŘEVO

www.bondex.cz 
www.milujemedrevo.cz 
www.facebook.com/bondexcz   

Distributor – PPG Deco Czech a.s., 
338 24 Břasy, Česká republika 

Infolinka: 800 10 10 00 (Po–Pá: 8.00–17.00 hod.)  


