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Povrchová úprava 

polomat 
 

Bona Vrchní lak na parkety na vodní bázi (polomat) představuje ideální produkt pro vytmelené 
dřevěné podlahy, které jsou vystaveny běžnému zatížení v obytných prostorách. Lze ho 
aplikovat  na mezibroušený povrch většiny lakovaných povrchů, které nebyly udržovány 
přípravky s obsahem olejů a vosků. Pro zjištění kompatibility doporučujeme aplikovat zkušební 
nátěr. V případě lakování podlah nových nebo při renovacích, kdy byla podlaha přebroušena 
až na holé dřevo, doporučujeme aplikaci jedné vrstvy základního laku a 2-3 vrstvy laku 
vrchního. 
 

 Snadné zpracování 

 Rychleschnoucí 

 Bez obsahu rozpouštědel 

 Snadná údržba 
 

 
 
Nářadí pro aplikaci:  štětcem nebo válečkem na vodní laky 
 

Aplikace:   při teplotě min. + 15
0 

C  
 

Spotřeba:  cca. 1 litr na 8 – 12 m
2 

 

Doba schnutí:   1 – 2 hodiny při 20
0 

C / 60% RH 
 

Klasifikace:  Nepodléhá povinnosti označování nebezpečných látek,  
nehořlavý. 

                                                     
Kód odpadu:   08 01 12                   
 

Likvidace obalů:  Prázdnou nádobu (PEHD) likvidujte prostřednictvím sběrného 
systému. Nevylévejte do kanalizace. 

 

Skladování a transport:  Při teplotách +5 až +25
0 

C. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 

Skladovatelnost: v neotevřených originálních obalech min. 12 měsíců od data 
výroby                                                    

 

Balení:  1 l, 4 l 
 

 
 

1. Vystěhujte místnost. Odstraňte okrajové lišty. Zapusťte vyčnívající hlavy hřebíků. S 
pomocí vysavače zbavte povrch podlahy prachu. 

2. 3 – 4x přebruste podlahu pásovou nebo kotoučovou bruskou. 
3. Před posledním broušením vytmelte trhliny a spáry směsí brusného prachu 

z broušené podlahy a Bona Sparového tmelu. Nechte schnout po dobu cca 30 min.  
4. Vytmelená podlaha se pak přebrousí talířovou bruskou brusivem P 100 a 120. Lak 

v nádobě  řádně protřepejte a nanášejte rovnoměrně (asi 1 litr na 8 – 12 m
2
) štětcem 

nebo válečkem na vodní laky při teplotě min. 15
0 

C.  
Tam, kde vzniká riziko bočního slepování hran prvků dřevěné podlahy, doporučujeme 
nejprve aplikovat Bona Základní lak. 

5. Doba schnutí zhruba 1 – 2 hodiny při běžné pokojové teplotě. Naneste druhou vrstvu. 
Po uschnutí přebruste (zrnitost P120). Vysajte podlahu vysavačem. Setřete vlhkou 
tkaninou. Aplikujte třetí vrstvu laku. 

6. Na podlahu lze opatrně vstoupit po uplynutí jednoho dne. Maximální vytvrzení 
nastane zhruba po jednom týdnu. Do té doby podlahu používejte opatrně. 
Nepokládejte koberce. Opatrně na podlahu umístěte nábytek. Nohy židlí podložte 
filcovými podložkami. 

 
 
Údržba: 

Podle potřeby jemně setřete vlhkou tkaninou. Do vody přidejte Bona Cleaner na lakované 
dřevěné podlahy. Čistí a zároveň o podlahu pečuje. 
 

Pracovní postup        

Technická data            
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Povrchová úprava 

Čištění pracovní nástrojů: 
Čistěte vodou ihned po aplikaci. Používáte-li stejné nářadí pro aplikaci základního i vrchního 
laku, před dalším použitím ho znovu pečlivě očistěte a vysušte. 
 
Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): 
S 2      Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 29    Nevylévejte do kanalizace. 
S 37    Používejte vhodné ochranné rukavice. 
 
Opatření první pomoci: 

Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody  
a mýdlem. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou  
(po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
 
Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domácnosti. 


