Bona HOME Vrchní lak na dřevěné podlahy
Technický list
Součástí systému Bona Home pro renovaci dřevěných podlah
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bona Home Vrchní lak na dřevěné podlahy - Classic
•
•
•
•

Pro běžně namáhané dřevěné a korkové podlahy
Dobrá odolnost
Jednoduchá aplikace
Bez zápachu

BONA HOME VRCHNÍ LAK NA DŘEVĚNÉ PODLAHY je nejlepší volbou pro ochranu
dřevěných nebo korkových podlah, které jsou vystaveny běžnému zatížení. Snadno
se aplikuje, je rychleschnoucí a je bez zápachu.
Krok za krokem

Technická data
Typ produktu:

1-složková akrylátovo copolymerová disperze na vodní bázi

Spotřeba:

8 – 12 m2 / l

Balení:

1 litr, 4 litry

VOC:

< 140 g / l VOC

Nářadí pro aplikaci:

váleček

Doba schnutí:

3 hodiny

Čištění nářadí:

voda

Skladování, transport:

nesmí zmrznout

Skladovatelnost:

2 roky neotevřené

Certifikát:

Greenguard

Příprava
Příprava
Vybruste podlahu na holé dřevo. Povrch musí být suchý, zbavený brusného prachu a jiných
nečistot. Povrch nejprve nalakujte Bona Základním lakem na dřevěné podlahy a nechte 1-2
hodiny schnout.
Aplikace
1.

Před použitím důkladně protřepejte.

2.

Aplikujte vrstvu laku Bona Vrchní lak na dřevěné podlahy pomocí válečku na vodní
laky (Bona lakovací váleček na vodní laky) rovnoměrně anebo pomocí štětce. Poté
nechte lak 2-3 hodiny schnout.
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3.

V případě mezibroušení pomocí jednokotoučové brusky (zrnitost brusného papíru P
120) ponechte lak schnout 10-12 hodin. Po mezibrusu podlahu vysajte a vytřete ji
vlhkým hadrem.

4.

Naneste druhou vrstvu vrchního laku. Nalakovanou podlahu lze lehce zatížit chůzí po
jednom dni schnutí. Úplné vytvrzení laku cca po jednom týdnu.

Poté je možné vrátit nábytek na místo. Na nohy židlí a křesel umístěte plstěné podložky. Před
pokládáním koberců vyčkejte alespoň dva týdny.

BONA HOME SYSTÉM PRO RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH
Renovace vaší podlahy může být zážitkem, jakožto každé vylepšení domácnosti. Je dobré
však vědět, jak na to. Proto jsme vyvinuli systém produktů Bona Home a návod krok za
krokem, jak naše prémiové produkty používat správně. Pro více informací nás navštivte na
www.bona.com/cz. Vaše podlaha bude vypadat jako nová. Bona Home – krok za krokem
k nové podlaze.
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