
Bona Traffic Anti Slip



Technická data

Vlastnosti

• Extrémní odolnost proti oděru 

• Vysoká odolnost proti stopám po podrážkách bot

• Skvělé adhezní vlastnosti 

• Nežloutne

• Splňuje předpisy normy DIN 51 130 (bezpečnost proti sklouz-

nutí) s klasifikací R10

Bona Traffic Anti Slip je 100% polyuretanový 2-složko-
vý lak na vodní bázi, nabízející vyjímečnou trvanlivost 
při ochraně dřevěných podlah. To všechno jsou vlast-
nosti laku Bona Traffic, ale s dalším přínosem, jenž byl 
vyvinut ke splnění nejpřísnějších norem na protikluzné 
vlastnosti podlah na pracovištích a jiných prostorách 
se zvýšeným rizikem rozlitých tekutin.  Vzhledem k vyš-
šímu koeficientu tření, je Bona Traffic Anti Slip ideální 
volbou k ošetření schodišť, podlah v mateřských škol-
kách, kuchyních a podobných lokacích. 

Typ laku:  2-složková 100% polyuretanová disper-
ze

Tužidlo (Traffic Hardener): Obsahuje polyizokyanáty 
Sušina: 33%
Stupeň lesku (pod  600 ): Cca. 25 
VOC: 90 g/litr (včetně tužidla)
Měrná hmotnost: 1,05 g/cm3

Odolnost proti oděru:  Cca. 2,5 mg/100 otáček (SIS 923509)
Teplota zpracování: Teplota v místnosti popř. teplota laku 

musí být během jeho aplikace nebo 
doby schnutí +15 až + 25°C.

Poměr míchání (lak:tužidlo): 10 : 1
Doba zpracování (lak+tuž.): 5 hodin při 20°C
Spotřeba: Cca. 1 litr na 8 – 10 m2 (100 – 120 g/ 

m2) na jednu vrstvu.
Doba schnutí: 3 – 4 hod. při 20°C a 60% RH (relativní 

vlhkosti vzduchu).
Nástroje ke zpracování: Váleček Bona Roller pro aplikace vod-

ních laků
Bezpečnost - Označení: Lak: Neklasifikován
 Tužidlo: Klasifikováno Xi - Dráždivý. Ob-

sahuje hydrofilní alifatický polyizokyanát 
50-75%

Výstražný symbol
nebezpečnosti :  R – věty :
 R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a 

kůži. 
 R 42  Může vyvolat senzibilizaci při 

vdechování.
 R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku 

s kůží.
 Dbejte pokynů uvedených v našem 

Bezpečnostním listě.
Nebezpečí požáru): Nehrozí nebezpečí vzniku požáru.Ve 

smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapali-
na.

Kódové číslo druhu
odpadu (EWC): Lak: 08 01 12
 Tužidlo (Hardener):  08 01 11 
Osvědčení o zpětném
odběru a využití odpadu
z obalů:  Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. 

EK-F-050 20 134.
Skladování / Transport:  Při teplotách od +5°C do +25°C. 
Trvanlivost při skladování: V neotevřeném originálním obalu mini-

málně 1 rok od data výroby.
Balení: 3 x 4,5 l laku a 3 x 0,45 litru tužidla (36 

krabic na paletu)
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