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BonaMaintenance 

BONA PREP 
 
Popis produktu: 
 
Bona Prep je okamžit ě použitelný systém na úpravu/p řípravu, který má optimalizovat p řilnavost 
vrchních nát ěrů Bona ke všem typ ům podlahových vrchních lak ů na bázi polyuretanu v četně 
vrchních lak ů u hotových parket provedených p ři výrob ě. Použití Bona Prep v systému 
zaručuje dosažení nejlepší možné úrovn ě přilnavosti spolu s dobrou úrovní odolnosti proti 
oděru na podlahovém povrchu. 
 
Vlastnosti: 

• Optimalizuje přilnavost nového vrchního laku 
• Praktický – předem namíchaný a okamžitě použitelný 
• Rychlý – jen nastříknout a přeleštit 
• Odstraňuje stopy po oděru 
 

TECHNICKÁ DATA: 

Hodnota pH:  Přibližně 7 
Hustota:  1.0 kg/dm3 
Ředění:   okamžitě k použití, neřeďte 
Doba schnutí:  přibližně 15-20 minut 
Vydatnost:   40 m2/litr při jednom použití 
Čišt ění nástroj ů:  čistěte vodou 
Bezpečnost:  nezařazen do žádné třídy 
Kód odpadu: 20 01 30 
Osvědčení o zp ětném odb ěru 
a využití odpadu z obal ů: 

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Bod vzplanutí:  nehořlavý 
Skladovatelnost:  minimálně 1 rok od data výroby, v originální neotevřené nádobě 
Skladování/p řeprava:  při skladování a přepravě nesmí teplota klesnout pod +5°C nebo 

přesáhnout +25°C 
 
Příprava: 
 
Podlaha, jenž má být ošetřena, musí být prostá olejů, vosků a jiných nečistot. Podlahy, které byly 
dříve ošetřovány poliši nebo podobnými prostředky, musí být před přelakováním přebroušeny až na 
holé dřevo. Prep nelze použít na podlahy ošetřované tímto způsobem. 
Před přelakováním hotových (fertig) parket kontaktujte prosím výrobce, případně distributora těchto 
výrobků, pro doporučení specifického systému jejich přelakování.     
 
Odstraňte prach / písek a jiné nečistoty pomocí vysavače, smetáku, nůžkového mopu nebo jiné 
metody suchého čištění. Nato podlahu důkladně vyčistěte prostředkem Bona Remover naředěného 
čistou vodou. 
 
Pracovní postup 
 
1. Aplikaci na malých plochách lze provádět ručně pomocí rozprašovače. Prep se  může aplikovat 
nástřikem z rozprašovače / leštícího nebo kartáčovacího stroje  nebo alternativně mopováním ve 
slabé vrstvě. Pokaždé aplikujte Prep pouze na plochu cca.10m2 .  
 
Upozorn ění: Důležité je, aby byl Prep aplikovaný na podlaze  pouz e po dobu ur čenou k jeho 
působení a pak byl odstran ěn.     
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2. Povrch podlahy s aplikovaným přípravkem Prep se musí pečlivě vyčistit . K tomu použijeme leštící 
stroj / talířovou brusku se standardními otáčkami (150 – 200 ot/min) a zelený pad pro údržbu. Věnujte 
pozornost tomu, aby na povrchu podlahy nezůstalo žádné místo, jenž by nebylo tímto způsobem 
vyčištěno.   
 
3. Část podlahy se musí bezprostředně po strojním čištění vyčistit pomocí mopu navlhčeného 
přípravkem Prep. 
 
4. Povrch podlahy nechte důkladně vyschnout. 
 
5. Poté se provede mezibroušení mřížkou č.150 nebo systémem Bona Scrad. 
 
6. Prach po procesu mezibroušení se odstraní pomocí mopu nebo podobného  nářadí, které lze 
navlhčit v přípravku Prep. Pokud bude třeba, lze podlahu vyčistit vysavačem.  
 
7. Před aplikací laku nechte podlahu důkladně vyschnout. Aplikujte 1-2 vrstvy vrchního laku Bona na 
vodní bázi (podle návodu na jeho etiketě). Tuto operaci lze provést po zhruba 2 hodinách od 
mezibroušení a vyčištění podlahy. Práci s tímto systémem nelze zastavit po vyčištění a vysušení 
podlahy bez toho, že by na laku nebylo provedeno mezibroušení. Z tohoto hlediska je možno 
zvládnout celý proces  přelakování podlahy během 24 hodin. 
 
Vždy  před aplikací vrchního laku proveďte zkoušku přilnavosti. Připravte si malou plochu s použitím  
systému Prep a aplikujte vrstvu laku. Po 2-3 dnech vyzkoušejte jeho přilnavost lehkým seškrábnutím 
povrchu mincí. Pokud lak pevně drží a neodlupuje se, je jeho přilnavost uspokojivá. 
 
 
Trvanlivost a podmínky skladování 
Nejméně 1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem, v létě skladujte 
na chladném místě. 
 
 
Specifická rizikovost (R-v ěty): - 
 
Pokyny pro bezpe čné nakládání (S-v ěty): 
 
S 2          Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 24/25   Zamezte styku s kůží a očima. 
S 29        Nevylévejte do kanalizace. 
S 37        Používejte vhodné ochranné rukavice. 
   

 
 
Výrobce:       BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden 
               Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505 
 
Distributor:   Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                          Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161 
 

 
    
 
 


