Bona Classic
Technický list
Bona Classic je klasický základní lak na vodní bázi, jenž vytváří lehké
zabarvení dřeva a zachovává jeho přírodní vzhled. Je jemný, elastický a
redukuje potenciální možnost bočního slepení hran. Je vhodný prakticky
na všechny druhy dřevěných podlah. Nežloutne.
•
•
•
•
•

Jemné zabarvení
Elastické vlastnosti
Vysoký obsah sušiny – snadno vytvoříme vzhled plně nalakované podlahy
Nežloutne
Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data
Typ laku
Obsah sušiny:
VOC:
Ředění:
Doba schnutí:
Nářadí k aplikaci:
Spotřeba:
Bezpečnost:
Čištění:
Trvanlivost:
Skladování/transport:
Osvědčení o zpětném
odběru a využití odpadu
z obalů:

Likvidace:
Balení:
Certifikace:

vodní - 1-složková akrylátová disperze
cca 35%
max 30g/litr
v případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba.
1-2 hod. při 200C/60% relativní vlhkost vzduchu
Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
8-10 m²/litr (120-100g/m2 ) na jednu vrstvu
neklasifikován
zbytky materiálu setřete minimlním množstvím vody.
Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
při teplotách od +50C do +250C

společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134

odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu
s místními předpisy.
10 x 1 litr (50 kartonů na paletu)
3 x 5 litrů (44 kartonů na paletu)
GreenGuard; DIBt; EN 13501-1: Reakce na oheň

Příprava
Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být
lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku
a jiných nečistot. Doporučujeme jako finální broušení použít brusku Bona Flexisand
s unašečem Bona Quattro.
Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota
mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu
zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují.
Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.

Návod k aplikaci
Neošetřené dřevo:
1x Bona Classic
1x Bona vrchní vodní lak
Lehké mezibroušení P150
1x Bona vrchní vodní lak
Důležité: Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku
extenzivního bobtnání dřeva.
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Bona Classic
Technický list
Aplikace
1. Válečkem Bona Roller aplikujte základní lak rovnoměrně a vyhněte se nahromadění
produktu. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně nasycení dřeva lakem. Vyhnete
se tím různobarevnosti podlahy. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré,
vyhnete se tak přesahům.
2. Nechte zaschnout, poté aplikujte 2-3 vrstvy vodního vrchního laku Bona dle
požadavků na odolnost proti opotřebení.

VAROVÁNÍ: Vzhledem k elasticitě laku Bona Classic nevhodný pro
mezibroušení. Před mezibroušením aplikujte jednu vrstvu vrchního laku k
redukci efektu zvednutí vláken dřeva.

Údržba
Bona Classic by nikdy neměl být použit jako finální ošetření dřevěných podlah.
Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz

Upozornění
notes
Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti
druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt
již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro
ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen
přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních
listech tak, aby jim řádně porozuměl.
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.
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