Vrchní lak

TE C H N I C K Ý

BONA
RESIDENT

LI ST

RESIDENT

Doporuèený základní lak: Bona PRIME CLASSIC

Jednosložkový vrchní parketový lak na bázi
kopolymerní polyuretan/akrylátové vodné
disperze. Má dobrou plnivost, rozliv, odolnost
proti odìru a chemikáliím, bìžnì používaným v
domácnosti.

Doporuèené zpùsoby aplikací:
1. 1x základní lak PRIME CLASSIC - aplikace váleèkem
2÷3x vrchní lak RESIDENT
2. 3x vrchní lak RESIDENT - jen u prvkù bez rizika boèního
slepení hran
Mezibroušení laku: První vrstvu vrchního laku pomocí talíøové
brusky se systémem Bona Scrad nebo brusnou møížkou è. 120.

OBLAST POUŽITÍ
Lak RESIDENT je vhodný pro koneènou povrchovou úpravu
parketových a døevìných podlah v interiéru, vystavených
støednímu provoznímu zatížení, zejména v bytech, domácnostech a tam, kde je podlaha vystavena normálnímu opotøebení.
Tento lak lze použít i na jiné døevìné stavební prvky v interiéru a
korek. Nezpùsobuje žádné žluté zabarvení.

Náøadí k aplikaci laku: Váleèek na vodní laky Bona Roller,
štìtec.

TECHNICKÁ DATA
Složení: Kopolymerní polyuretan/akrylátová vodná disperze

Upozornìní:

Vzhled: Bílá kapalina

Pro døevìné podlahy s rizikem boèního slepení hran jednotlivých prvkù, jako jsou prkenné podlahy z mìkkých døev, døevìné
dlažby, prùmyslová mozaika a podlahy na podlahovém topení,
se doporuèuje aplikace základního laku (PRIME CLASSIC),
který toto riziko minimalizuje.

Hodnota pH: cca.8
Hustota: 1050 kg/m3
Obsah pevných èástic (sušina): cca.32%
Viskozita: cca.18 s (250C, FC 4)
Odolnost proti odìru: cca.9 mg/100 otáèek (SIS 923509)

ZPRACOVÁNÍ
Povrch, který má být lakován, musí být kvalitnì vybroušen,
suchý, prostý zbytkù brusného prachu, mastnot, voskù a jiných
neèistot. Pro koneènou úpravu povrchu pøed lakováním je
vhodné použít talíøovou brusku se systémem Bona Scrad,
brusnou møížku/papír o zrnitosti 120 nebo i jemnìjší brusivo.

Stupeò lesku (600): lesk (Gloss) 8,5;
polomat (Silkmatt) 45-50;
mat (Matt) 25-30.
Øedìní: Lak je po dùkladném protøepání v kanystru pøipraven k
okamžitému použití. V žádném pøípadì neøedit vodou.
Spotøeba: Cca.1 l/8–10 m2 (100–120 g/m2) na jednu vrstvu
váleèkem Bona Roller.

Aplikace
Pøed použitím (nebo odléváním menších množství) se musí lak
v nádobì dùkladnì protøepat.
Doporuèuje se nanášet lak pomocí váleèku na vodní laky Bona
Roller. Lak aplikujte rovnomìrnì a lehkými plynulými pohyby
tak, aby se nikde nehromadil.
Pozn.: Bìhem aplikace laku a jeho schnutí nesmí teplota laku a
místnosti klesnout pod +13 °C, pøitom se vyhýbejte prùvanu a v
letním období dopadu pøímého sluneèního svìtla do místnosti.
Lak se zpravidla nechává cca. 2 hodiny v místnosti urèené k
aplikaci vytemperovat. Pøi nižší teplotì a pøíliš vysoké relativní
vlhkosti vzduchu se úmìrnì prodlužuje doba schnutí laku.
Množství nanášeného laku: 8-10 m2/litr (100-120 g/m2) na
jednu vrstvu.

Doba schnutí: 1,5–2hod. za normální pokojové teploty
(20°C/60% RH). Na takto ošetøenou podlahu lze opatrnì
vstoupit po zhruba 8 hodinách od aplikace poslední vrstvy laku.
Stìhování nábytku a pokládka kobercù se doporuèuje až po 1
týdnu od aplikace laku.
Doba skladování: 1 rok od data výroby v pùvodním neotevøeném obalu.
Skladování / pøeprava: Od +5°C do + 25°C.
Forma balení:
5 litrový plast. kanystr - 3 ks v kartonu (44 krabic na paletu)
10 litrový plast. kanystr - 2 ks v kartonu (34 krabic na paletu)
Bezpeènost: Nezaøazen
Bod vznícení: Dle ÈSN 65 0201 nehoølavá kapalina.
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Informace o zneškodòování:
Èištìní: Podlaha – vysavaèem, po 1 týdnu vysáváním prachu,
neèistoty mírnì èistou vodou navlhèeným bavlnìným froté
mopem, zaschlé neèistoty zøedìným neutrálním èistícím
prostøedkem Parkett Polish REMOVER. Náøadí a odìv – ihned
po použití / potøísnìní èistou vodou.
Ošetøování a údržba: Po 14 dnech od aplikace laku (viz. bod
èištìní) lze aplikovat prostøedek pro údržbu Parkett FRESHEN
UP (1 l/60–70 m2) v koncentrovaném stavu, vodou již neøedit.
Pro údržbu lakovaných døevìných podlah vyzkoušejte novinku Èistící soupravu na døevìné podlahy Bona. Vyžádejte si prosím
u prodejcù výrobkù firmy Bona zvláštní návody na jejich
ošetøování a údržbu.
RIZIKOVÁ OPATØENÍ

Zpùsoby zneškodòování látky / pøípravku / kontaminovaného
obalu:
Nespotøebované materiály nebo plastové obaly se zbytky látky
(pøípravku) zneškodnìte v souladu se zákonem o odpadech è.
106/2005 Sb. jako nebezpeèný odpad v místech urèených pro sbìr
nebezpeèných odpadù.
Nakládání s obaly:
Identifikaèní znaèka
grafická znaèka podle ÈSN 77 0052-2 obr. 2
abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární
polyetylén)
èíselný kód 02
piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING
a Grüne punkt (Zelený bod).

Riziko ohrožení zdraví: Výrobek není klasifikován jako látka
pøedstavující zdravotní riziko pøi doporuèeném zpùsobu použití.
Pøi práci dodržujte základní hygienická pravidla. Po dobu
aplikace a alespoò 5 dnù po jejím skonèení zajistìte dùkladné
bezprùvanové vìtrání.

Recyklace nebo pøípadné jiné využití obalù je možné po vymytí
vnitøku obalù vodou (ihned po spotøebování obsahu). Nepoužívat
však pro potravináøské úèely. Výrobky v opakovanì použitelných
obalech nedodáváme.

Riziko ohrožení životního prostøedí: Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostøedí.

Zpìtný odbìr a využití odpadu z obalù: Spoleènost
EKO-KOM, Osvìdèení è. EK-F-050 20 134.

Pokyny pro bezpeèné nakládání (S-vìty):

Podrobnìjší informace o výrobku naleznete v našem
Bezpeènostním listu.

S2

Uchovávejte mimo dosah dìtí.

S 24/25 Zamezte styku s kùží a oèima.
S 29

Nevylévejte do kanalizace.

S 37

Používejte vhodné ochranné rukavice

Datum vystavení technického listu: 1. 9. 2007

Opatøení první pomoci:
Pøi styku s kùží okamžitì omyjte velkým množstvím vody a
mýdlem.
Pøi zasažení oèí okamžitì vypláchnìte proudem vody a v
pøípadì nutnosti vyhledejte lékaøskou pomoc.
Pøi požití: Vypijte ihned nìkolik sklenic mléka nebo vody.
Nevyvolávejte zvracení, okamžitì vyhledejte lékaøskou pomoc a
ukažte tento obal nebo oznaèení.
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