
Bona Natural  
Technický list 
 

VYHOTOVENO 6/2018 
 

Distributor:  Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01  Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com  
                     tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349 

 

Povrchová  
   úprava 

Bona Natural (základní lak) zachovává skutečně přirozený vzhled 
neošetřeného dřeva. Přelakování lakem Bona Traffic Natural (vrchní lak) 
dává povrchu přirozený vzhled, který je podobný „neošetřenému“ dřevu 
a zároveň nabízí vysokou odolnost povrchu. Rychlé zpracování a vysoká 
odolnost. 
 

• Zachovává vzhled obroušeného dřeva* 

• Snadná aplikace válečkem  

• Vysoká odolnost 
 

 
*Finální barva Bona Natural (základního laku) se odvíjí od druhu dřeva, na který je 
aplikována. Stejný typ dřeva může také obsahovat různé stupně taninu (třísloviny) a 
jiných přirozeně se vyskytujících látek, které mají vliv na její zabarvení. Bona Natural 
základní lak lze aplikovat v jedné nebo ve dvou vrstvách, v závislosti na požadovaném 
vzhledu. Čím více vrstev, tím světlejší / bělejší vzhled. Pokud si nejste jisti, udělejte test 
před skutečným použitím. Abyste optimalizovali přirozený charakter podlahy, 
doporučujeme přelakování lakem Bona Traffic Natural nebo jakýkoliv jiný, verze mat, 
z řady Bona Traffic. 
 
 

 
Typ laku     tónovaná 1-složková polyuretan./akrylát. disperze vodního laku 

Obsah sušiny:                cca 30%  

VOC:     max 60 g/litr 

Ředění:    neředit  

Doba schnutí:                 2-3 hod. při 200C/60% relativní vlhkost vzduchu 

Nářadí k aplikaci:     Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky) 

Spotřeba:     10-12 m²/litr (100-83 g/m2 ) na jednu vrstvu 

Bezpečnost:                   neklasifikován  
Čištění:                           zbytky materiálu setřete minimálním množstvím vody. 

                                       Zaschlý materiál lze odstranit acetonem. 

Trvanlivost:                     1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu. 

Skladování/transport:     při teplotách od +50C do +250C 

Osvědčení o zpětném  

odběru a využití odpadu  

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

Likvidace:      odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu   

                                        s místními předpisy. 

Balení:     10 x 1 litr (50 kartonů na paletu) 
                                        3 x 5 litrů (44 kartonů na paletu)   
Certifikace:                        GreenGuard 
 

 

 
 
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 unašeč 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. 
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Varianta 1:                                                 Varianta 2: 
1x Bona Natural (základní lak)  1x Bona Natural (základní lak) 
1x Bona vrchní lak  Lehké mezibroušení 
 Lehké mezibroušení  1x Bona Natural (základní lak)  
1x Bona vrchní lak   1x Bona vrchní lak  
 
 
Důležité: Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku 
extenzivního bobtnání dřeva. 
 
 

 
 

1. Před použitím kanystr důkladně protřepejte a vložte dodaný filtr. Lak nalijte do 
nádoby (krabice + sáček). Doporučujeme nalít přes vnější filtr.  
 

2. Válečkem Bona Roller aplikujte základní lak Bona Natural rovnoměrně a 
vyhněte se nahromadění produktu. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně 
nasycení dřeva lakem. Spotřeba: 10-12 m2/litr. Nechte zaschnout.  
 

3. Při aplikaci 2 vrstev Bona Natural základního laku proveďte vždy mezibroušení 
mezi jednotlivými vrstvami laku. Při aplikaci 1 vrstvy Bona Natural základního 
laku, proveďte mezibroušení po aplikaci 1. vrstvy vrchního laku. Použijte 
system Bona Scrad nebo bruste zrnitostí P150 nebo jemnější, pro střední 
broušení. 
 

4. Odstraňte veškerý prach. 
 

5. Aplikujte další vrstvu základního laku nebo vrchního laku, dle výše uvedeného 
postupu – viz návod k aplikaci.  

 

 

 
 

Bona Natural základní lak by nikdy neměl být použit jako finální ošetření dřevěných 
podlah.   
 

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz 
 
 

 
 

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. 

Aplikace       

Upozornění 
notes 

      

Údržba       

Návod k aplikaci       


