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Date Tehnice 

Pregătire 

Procesul manual 

Proces cu maşina 

 

 
Bona Decking Reviver –  este conceput pentru 
curăţarea pardoselilor exterioare din lemn deck  murdare, îmbâcsite, degradate, care anterior 
au fost tratate cu ulei sau impregnate prin presiune. Dizolvă uleiul vechi şi lemnul degradat, 
readucând podelei culoarea luminoasă pe care o avea când era nouă.   

 

• Eficient şi Sigur pentru Grădină 
• Spală vechiul ulei şi lemnul degradat 

 
 

 
pH-valoare: Aprox. 11 

 
Diluţie: Pentru utilizare manuală se foloseşte ca atare, nediluat. 

Pentru utilizare cu Bona PowerScrubber, diluaţi 1/5 cu apă (2 litri de 
Decking Reviver şi 8 litri de apă în rezervorul maşinii). 

 
 Valabilitate: 3 ani de la data producţiei, în recipient original sigilat  

Depozitare/transport: Temperatura nu trebuie să coboare +5°C sau să depăşească +25°C 

în timpul depozitării şi al transportului. 

 
Siguranţă: Pericol – a se vedea eticheta pentru mai multe informații 

 
Ambalaj: 4 litri 

 

 

 

Îndepărtaţi praful, murdăria, muşchii şi lichenii de pe terrasă. Verificaţi şi corectaţi cuiele şi 
şuruburile proeminente. Protejaţi de pătare suprafeţele sensibile precum plante şi elemente 
de aluminiu. Evitaţi lucrul în lumina directă a soarelui. 

 
 

1. Umeziţi deckul cu apă. 

2. Aplicaţi generos Decking Reviver  pe o suprafaţă de 5-10 m² şi lăsaţi aşa câteva minute. O 
bună metodă de aplicare a produsului constă întâi în turnarea acestuia într-o găleată 
curată şi apoi sa fie distribuit cu ajutorul unei role 

3. Frecaţi suprafaţa cu o perie cu păr dur. Alternativ se poate utiliza şi un aparat de apă sub 
presiune (echipat cu o perie rotativă). Folosiţi la presiunea cea mai redusă.   

4. Limpeziţi cu atenţie cu apă şi continuaţi cu următoarea secţine (nu este necesar dacă 
folosiţi aparat cu apă sub presiune).  

5. Lăsaţi deckul să se usuce înainte de tratarea cu Ulei Deck 
 

Folosirea maşinii Bona PowerScrubber pentru spălarea deckului este o modalitate mai 
eficientă şi mai puţin consumatoare de timp. Este foarte eficientă pentru spălarea deckului cu 
striaţii.     

1. Urmaţi procedura de pregătire descrisă anterior şi să aveţi la îndemână un 

furtun cu apă pentru clătirea deckului. 
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2. Pentru a preveni deteriorarea lamelelor de aspirare, demontaţi-le de pe maşină 

sau asiguraţi-vă că sunt permanent ridicate.  

3. Montaţi periile de culoare portocalie. Pe lemnul neted sau de esenţă moale 

folosiţi periile de culoare roşie deoarece sunt mai moi.  

4. Stabiliţi presiunea la nivel mediu sau ridicat.  

5. Aspiratorul maşinii nu trebuie folosit în timpul curăţării deckului (risc de 

deteriorare a turbinei). Asiguraţi-vă că este Oprit (verificaţi pedala) 

 
 

 

1. Umpleţi rezervorul cu 8 litri de apă curată şi apoi adăugaţi 2 litri de Bona 

Decking Reviver. 

2. Umeziţi deckul cu apă. 

3. Porniţi maşina şi folosiţi-o cu pompa de apă activă. Frecaţi câte o secţiune de deck, 

deplasandu-vă pe lungimea lamelelor.   

4. Limpeziţi suprafaţa de acumulările de murdărie . 

5. Continuaţi cu o nouă secţiune. Dacă lemnul s-a uscat, stropiţi cu multă apă 

înainte de a freca cu maşina.    

 

Curăţaţi foarte bine maşina după utilizare şi apoi lasaţi să funcţioneze câteva minute doar 
cu apă curată în rezervor, pentru a se limpezi componentele interne. Lăsaţi deckul să se 
usuce peste noapte, înainte de a-l proteja cu un ulei de deck precum Bona Decking Oil. 
Pentru obţinerea celor mai bune rezultate, efectuaţi o şlefuire rapidă cu abrazivă de 
granulaţie 120 înainte de uleiere. 

 

- Nu lăsaţi maşina expusă în ploaie. 

- Întotdeauna conectaţi maşina la o priză cu împământare. 

- Evitaţi folosirea prelungitoarelor sau asiguraţi-vă că toţi conectorii sunt cu 

protecţie la apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


