
ZaključevanjeBona Traffic Natural
Tehnični list

Naravni les je nekaj posebnega. Bona Traffic Natural tesni in ščiti lesena tla, vendar

ohranja videz in občutek čistega lesa. Za razliko od običajnih lakov nudi na otip bolj

surovo, fino obrušeno površino. Za najboljši vtis surovega lesa ga združite z eno plastjo

temeljnega  premaza  Bona  White.  Bona  Traffic  Natural  temelji  na  unikatni  formuli

Traffica, ki je garancija za dolgotrajno vzrdžljivost in zanesljive razultate.

 Ohranja videz in občutek naravnega lesa
 Vrhunska zaščita za komercialne in javne površine
 Klasificiran EC1R za zelo nizko vsebnost emisij v zaprtih prostorih
 Nizka vsebnost notranjih emisij – Odobren s strani GreenGuard-a
 Ne porumeni

Vrsta laka: 2-komponentni poliuretanski lak na vodni osnovi

Vsebnost suhih snovi: 33% 

Hlapna organska spojina: Največ 100 g/liter (vkljuno s trdilcem)

Lesk (pri 60°): 6 – 8%

Mešalno razmerje: 1 del trdilca v deset delov Bona Traffic Natural

Redčenje: Se ne redči

Čas odprtosti: 4 ure pri 20°C (krajše če je topleje)

Čas sušenja: Pripravljeno za brušenje/nov nanos: 3 – 4 ure*

Lahka uporaba: 24 ur*

Polna trdota: 7 dni*
*pod normalnimi pogoji  20 C/60% relativne vlažnosti

Uporaba orodja: Valjček Bona Microfiber

Poraba: 8 – 10 m2/liter (120 – 100 g/m2) na nanos

Varnost: Lak – Nerazvrščeno

Trdilec – Klasificiran (glej varnostni list)

Čiščenje: Iz  orodja  odstranite  presežek  materiala,  preden  ga  

sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani  

z acetonom.

Rok uporabe: 1 leto   od   datuma   proizvodnje v neodprti original  

embalaži

Shranjevanje / transport: Temperature  ne  smejo  pasti  pod  +5°C  ali  preseči  

+25°C med skladiščenjem ali transportom

Odstranjevanje: Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati 

v skladu z lokalnimi predpisi. 

Pakiranje: 3x 4,95 litra vključno s trdilcem ( 36 škatel na paleti)

Certifikati: GreenGuard

EMICODE: class EC1R

DIBt; varna vsebina izdelka

EN 13501-1; Reakcija na ogenj

EN 71-3; Varna uporaba na otroških igračah
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Zagotovite da se tla prilagodijo končnemu okolju, da so dobro obrušena, suha in brez

prahu od brušenja, olja, voska ali drugih kontaminacij. Pred uporabo Bona Craft Oil 2K

za obarvanost lesa, površino obdelajte z Bona Primer-jem.

Dovolite laku, da doseže sobno temperaturo, vstavite filter in temeljito pretresite pred

uporabo.  Optimalni  pogoji  uporabe  so  med 18-25 C ter  30-60% relativne  vlažnosti.
Visoke  temperature  in  nizka  relativna  vlažnost  skrajšujejo  čas  sušenja,  nizke

temperature in visoka vlažnost pa podaljšujejo. Minimalna temperatura za uporabo je

13 C.

Priprava predhodno lakiranih tal

Bona Traffic ima na splošno zelo dober oprijem na gotovi parket in predhodno lakirana

tla, ampak zato mora biti površina res temeljito očiščena in obrušena pred nanosom

laka. Glejte ločene smernice za priporočila novih nanosov.

Neobdelan les Predhodno lakirane površine

1 x  Bona predpremaz (Bona Primer) ali    
Bona Craft Oil 2K
1x - 2x Bona Mega Natural

Čiščenje in površinsko brušenje
2x – 3x Bona Traffic Natural

Upoštevajte:   Ni priporočljivo narediti  več kot dva nanosa na dan, zaradi  povečane
nevarnosti,  da les nabrekne. Poskrbite za dobro prezračevanje med sušenjem. Slabi
pogoji za sušenje lahko poslabšajo oprijem.

1. Pretresite  Traffic  Natural  in  dodajte  eno  stekleničko  Traffic  trdilca.  Takoj

temeljito pretresite in tresite vsaj 1 minuto. Vstavite priložen filter. Če mešate

manjše količine laka, potem lak vlijte v ločeno posodo. 1 liter laka je en del

trdilca, 2 litra laka 2 dela trdilca itd. Mešanico laka/trdilca je potrebno uporabiti

takoj oziroma v najkasneje v štirih urah.

2. Nanesite Bona Traffic Natural z uporabo Bona valjčka z gladkimi in tekočimi

gibi, izmenično počez in vzdolž smeri lesa. Izogibajte se kopičenju izdelka na

tleh. Vedno vzdržujte '' mokri rob'', da se izognete prekrivanju. Dovolite, da se

nanos posuši pred nanosom naslednje plasti. Predvidite daljši čas sušenja za

vsak nanos, ki ga nanesete.

3. Po potrebi  opravite  vmesno brušenje  z  uporabo brusnega papirja  ali  Bona

Scrad  Sistema  z  granulacijo  150  (ali  bolj  fino),  odstranite  prah  preden

nanesete zadnjo plast laka. Opomba: Če se je prejšnja plast laka sušila več

kot 24 ur je vedno potrebno vmesno brušenje.

Tla lahko lahko pohodno obremenite približno 8 ur po zadnjem nanosu. Dovolite, da se

površina suši vsaj teden dni, preden jo prekrijete s preprogami. Prav tako se ta čas

izogibajte postavitvi težkih predmetov in mokremu čiščenju tal. 
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Priprava 

Nanos 

Shema nanosa 
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Očistite  tla  z  Bona  Cleaner-jem  ali  Bona  Wood  Floor  Cleaner-jem  in  pad-om  iz
mikrovlaken.  Za  javne  površine  je  nujno  predstaviti  program  strojnega  čiščenja.
Obrabljene površine se lahko obnovijo z nanosom nove plasti Bona Traffic Natural po
temeljitem  čiščenju  in  površinskem  brušenju.  Glejte  ločene  smernice  za  navodila
ponovnega nanosa.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com/floorcare

Posredovane informacije temeljijo  na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so
popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem
dokumentu  ustrezna  za  določen  namene,  vrsto  lesa  in  trenutno  situacijo.  Bona  lahko  zagotovi  le  dostavo
produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, opravite
preizkus pred uporabo. 

Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem
listu pred uporabo tega izdelka. 
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Vzdrževanje 

http://www.bona.com/floorcare
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