BonaCoatings

BONA NOVIA
Popis produktu:
Bona Novia je 1-složkový parketový lak na vodní bázi pro ošetření povrchu dřevěných podlah v
domácnostech a jiných prostorách vystaveným normálnímu až silnému opotřebení. Bona
Novia lze kombinovat s jinými základními laky Bona na vodní bázi, dobře však funguje i
aplikovaný přímo na holé dřevo, přičemž mnohým dřevinám dodává teplé zabarvení.

Vlastnosti:
- Snadné použití, netřeba základovat.
- Samo-zesíťovací, funguje jako 2-složkový produkt, avšak bez
potřeby jakéhokoliv míchání.
- Dobrá odolnost proti opotřebení, chemikáliím a stopám po
podrážkách bot.
- Nežloutne.
- Rychleschnoucí.
TECHNICKÁ DATA
Typ laku:
Sušina-obsah:
Rozpouštědla-obsah:
Viskozita:
Odolnost proti oděru:
Lesk-stupeň(60°):
Doba schnutí:
Aplikační nářadí:
Spotřeba:
Bezpečnost:
Trvanlivost:
Kód odpadu - lak:
Osvědčení o zpětném odběru a
využití odpadu z obalů:
Skladování/transport:
Odpady / obaly:
Forma balení:

1-složková vodná disperze
Cca. 30%
Max 60 g/l VOC.
Cca.20 sec. (25°C, FC4)
Cca.8 mg/100ot.(SIS 923509)
Lesk: 85, Polomat: 45, Mat: 25 (přibl.hodnoty)
1-2 hod. při 20°C/60% R.H.
Bona Roller (váleček na vodní laky-SRN) nebo Bona
Applicator
2
2
8-10 m /litr (120-100g/m ) na vrstvu
Neklasifikován, viz bezpečnostní list.
1 rok od data výroby v neotevřeném originálním
obalu
08 01 12
Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Při teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu po použití
ihned uzavřete.
Zbytky laku nevylévejte do kanalizace.Prázdné suché obaly
(PEHD) odevzdejte na řízenou skládku k recyklaci.
2 x 10 litrů (24 krabic na paletě)
3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)
10 x 1 litr (50 krabic na paletě)

ZPRACOVÁNÍ:
Příprava povrchu:
Povrch dřevěné podlahy základujte některým ze základních vodních laků Bona nebo
aplikujte Bona Novia přímo na holé dřevo. Mimo jiné musí být povrch dobře vybroušen,
suchý, prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných znečištění. Na finální broušení dřeva
před aplikací laku použijte brusnou mřížku Bona P12O nebo Bona Scrad System (Wing
P150). Nejlepšího výsledku dosáhnete s pomocí talířové/leštící brusky.
Důležité: Některé chemicky nebo tepelně upravená dřeva, jako jsou např. diamond pine
(diamantová borovice) a stabilized brown beech (stabilizovaný hnědý buk) mohou vyžadovat
specielní ošetření. Pro radu kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
BONA CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín,
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Aplikace:
Před použitím dobře protřepejte obsah nádoby a po otevření vložte do jejího hrdla přiložený
filtr. Lak nanášejte rovnoměrně a přitom se vyhýbejte jeho místnímu hromadění. Před
aplikací další vrstvy nechejte vrstvu předchozí schnout po přiměřenou dobu 1 až 2 hod.
Celkem by měla podlaha dostat minimálně 3 vrstvy laku (včetně event.primeru). Po aplikaci
první vrstvy laku lze provést lehké mezibroušení brusnou mřížkou P150 nebo i jemnějším
brusivem (případně Srad System Wing P150).
Důležité: Teplota podlahy i laku během jeho aplikace a schnutí nesmí klesnout pod +13°C.
Doby schnutí se mohou odlišovat v závislosti na teplotě, vlhkosti, aplikovaném množství,
ventilaci místnosti a absorpčních schopnostech povrchu podlahy.
Podlaha snese lehkou pochůznost přibližně po 8 hodinách od finální aplikace. Po cca.
jednom týdnu bude lak zcela vytvrzen. Podlahu lze čistit s použitím Bona Čistícího
prostředku na dřevěné podlahy, může se nastěhovat nábytek a pokládat koberce/předložky.
Údržba
Pro navazující péči o podlahy doporučujeme použití prostředků systému Bona Čistící
prostředek na dřevěné podlahy.

Výrobce:

BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505
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