
Bona Traffic HD Anti Slip 
Technický list 
 

 
AKTUALIZACE 8/2016 
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze 
 

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 

  strana 1/3 

Povrchová  
   úprava 

Nejtvrdší lak na dřevěné podlahy vystavené extrémnímu opotřebení, který 
nabízí naprosto nejrychlejší schnutí podlahy. Lak umožňující plný provoz 
již po pouhých 12 hodinách. Bona Traffic HD Anti-slip má všechny 
vlastnosti jako Bona Traffic HD, ale navíc splňuje nejvyšší standardy 
protiskluznosti i v komerčních prostorech, na schodištích, či jiných 
místech se zvýšeným rizikem rozlití tekutin a uklouznutí. Zdokonalený, 
průhledný a nežloutnoucí lak na dřevěné podlahy. 
 
 

•   eliminuje riziko možného uklouznutí 

•   maximální rychlost a trvanlivost 

•   možná zátěž již po 12 hodinách po aplikaci 

•   velmi nízký zápach 

•   certifikováno GREENGUARD Gold - pro velmi nízký obsah emisí,                        

    doporučuje se pro školy a školky 

•   velmi nízký obsah rozpouštědel (VOC), <5% 

 

klasifikováno R9 dle normy DIN 51130 

klasifikováno +36 PTV - nízké protikluzné vlastnosti, dle BS7976 

klasifikováno P4 - nízké protikluzné vlastnosti, dle 4586:2013 

 
 

 
Typ produktu:     2-složkový polyuretan na vodní bázi 

Sušina - obsah:     cca 32% 

VOC:    max 50g/litr (včetně tužidla)                                       

Odolnost proti oděru:       cca 2,5 mg/100 ot. (SIS923509) 

Stupeň lesku (při 60º):     mat: cca 15%                                                                                   

Poměr ředění:   1 díl tužidla Traffic HD do 1 litru Traffic HD (8% obj.)  

Doba zpracování:            4 hodiny při 20C  

Doba schnutí:    připraven k broušení / další vrstva laku: 2-3 h. při při 20C/60% R.H. 

                                        úplné vytvrzení: 12 hodin při 20C/60% R.H 

   možná zátěž nábytek / koberce: 3 dny při 20C/60% R.H 

Nářadí k aplikaci:    Bona váleček  

Spotřeba:    8-10 m²/litr (120-100 g/m²) na jeden nátěr 

Čištění nářadí:   Odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý  

                                        materiál lze odstranit acetonem.       

Bezpečnost:   Lak: není klasifikováno jako nebezpečný produkt.  

                                        Tužidlo: klasifikován. (viz. bezpečnostní list) 

Záruční lhůta:    1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu. 

Skladování/přeprava:      Teplota nesmí klesnout pod +5ºC nebo být vyšší než    

                                        +25ºC během skladování a přepravy. 

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

                                        s místními předpisy. 

Balení:   3 x 4,95 litr (36 krabic na paletě včetně tužidla) 
 
Certifikace:    GREENGUARD Gold 
   DIBt schválený, bezpečný výrobek 
   AS 4586, třída P4 
   BS 7976, vysoká protiskluznost 
   DIN 51 130, R9 
 

                           

 

Technická data 
 

     

 

 

Příprava       
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Před použitím laku Bona Traffic HD Anti Slip musí být povrch nalakován základním lakem na 
vodní bázi Bona. Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. 
Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbroušená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného 
prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů.  
 

Před aplikací by měl mít lak a tužidlo pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah 
nádoby pečlivě promíchejte. 
Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost 
vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost 
naopak dobu schnutí prodlužují. Minimální teplota pro aplikaci je 13°C. 
 

Příprava dříve lakované podlahy 
Bona Traffic HD Anti-slip má obecně velmi dobrou přilnavost k průmyslovým parketám a 
dříve lakovaným podlahám, ale povrch musí být před nátěrem pečlivě vyčištěn a 
mezibroušen. Viz. doporučený návod na aplikaci nátěru. Více informací naleznete na našich 
stránkách www.bona.com/cz. 
 

 

 
Neošetřené dřevo:    Dříve lakované podlahy: 
 

1x     Bona základní lak nebo Bona Craft Oil 2K Vyčištění a povrchová úprava 
             
2x     Bona Traffic HD Anti-slip   1-2x  Bona Traffic HD Anti-slip 
 
 

Poznámka: Standardní specifikace pro aplikaci laků na podlahu zbroušenou až na holé 
dřevo je jedna aplikace Bona základního laku, následovaná 2 aplikacemi Bona vrchního 
laku. Pokud byly produkty Bona použity mimo uvedené specifikace, Bona nenese 
žádnou zodpovědnost za vzniklé problémy, nebo špatnou aplikaci produktů. 
 
 

 
 

1.    Určete, kolik materiálu je zapotřebí. Před smícháním důkladně protřepejte. 
 
2.    Přidejte tužidlo Bona Traffic HD do laku (přesné dávkování je uvedené na lahvi )   
       a okamžitě směs důkladně protřepejte, míchejte po dobu 1 minuty. Vložte přiložený  
       filtr. Směs laku / tužidla by měla být použita okamžitě, nebo maximálně do 4 hodin. 
 
3.    Naneste lak pomocí Bona válečku. Naneste plynulým pohybem střídavě přes a po  
       směru vláken dřeva, abyste se tak vyhnuli nahromadění produktu. Vždy dodržujte 
       “vlhký okraj”, aby se tak zabránilo překrývání. Před nanesením dalších vrstev 
       nechte důkladně zaschnout. Na každou další vrstvu počítejte s delší dobou schnutí. 
        
4.    V případě potřeby proveďte mezibrus pomocí mřížky nebo Bona Scrad System o  
       zrnitosti P150 (nebo jemnější) a před aplikací konečné vrstvy laku odstraňte prach.  
       Poznámka: Pokud předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se  
       povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibrousit. 
 

Podlahu bude možné zatížit chůzí již po cca 8 hodinách od poslední aplikace a do 
provozu může být uvedena po 12 hodinách od aplikace. Nechte povrch schnout 
nejméně 3 dny před položením koberců, nebo jiných podlahových krytin. Během této 
doby se vyhněte pokládání těžkých předmětů a vlhkému vytírání. Tyto časové plány 
předpokládají, že budou dodrženy klimatické podmínky (viz. doba schnutí). 
 
 

 
 
Vyčistěte podlahu pomocí Bona Cleaner nebo Bona Čistič na parkety a mikrovláknové 
utěrky Bona. Na veřejných místech může být nezbytně nutné použití čistícího stroje. 

Návod k použití        

Aplikace       

Údržba       
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   úprava 

Opotřebené povrchy mohou být obnoveny nanesením nového nátěru Bona Traffic HD 
Anti-slip.  
 
Poznámka: Bona Freshen Up a Leštěnka na dřevěné podlahy nelze použít v kombinaci 
s produktem Bona Traffic HD Anti-slip. Byla by tím narušena protikluzná odolnost. 
Podobně by tak na podlahu neměly být aplikovány leštěnky, nebo jiné produkty na 
údržbu. 
 
 

 
 
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. 

Upozornění 
notes 

      


