
Bona Flow

Whether looking for shine, colour, slip resistance or durability, Bona is able to 

provide a solution. We can guarantee a first-class result - beautiful, durable 

and easy-to-manage wooden floors, irrespective of what type. 

Pioneering in 1970s with waterborne finishes, today Bona is world leading 

offering a full range of solvent-free finishes. On the following pages you will find 

everything you need, from primers to coatings and shadings.

Coatings

1. Finishes
2. Primers
3. Bona Naturale
4. Bona Sportive
5. Oils & Waxes
6. Fillers
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Technická dataVlastnosti

•  Vysoká odolnost proti oděru

•  Univerzální použití – i do tělocvičen a sportovních hal

•  Výborné protikluzné vlastnosti

Dvousložkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi 
k povrchové úpravě dřevěných podlah, vystavených 
silnému provoznímu zatížení chůzí. Jedná se např. 
obchodní a kancelářské prostory, školy apod. Flow 
má rovněž vysokou odolnost proti běžným chemiká-
liím používaným v domácnosti (ocet, víno apod.) a je 
proto vhodný do kuchyní či restaurací.

Složení: Dvousložková polyuretanová vodná 
disperze

Hodnota pH: Lak: cca 8 
Tužidlo: -

Hustota: Lak: 1040 kg/m3           
 Tužidlo: 1090 kg/m3

Stupeň lesku:  Polomat
Ředění: Flow je po smíchání s tužidlem 

připraven k okamžitému použití. 
V žádném případě neředit vodou!

Spotřeba: 8–10 m2/litr (100–120 g/m2) na jed-
nu vrstvu válečkem SRN pro vodní 
laky.

Doba schnutí:  3–4 hodiny při 20 °C/60 % RH. Tak-
to ošetřená podlaha je pochůzná 
po zhruba 8 hodinách od aplikace 
poslední vrstvy nátěru. Po cca. 
1 týdnu je povrch zcela vytvrzen. 
Koberce/předložky nepokládat na 
podlahu před uplynutím 7 dnů.

Čištění:   Nářadí – čistou vodou, bezprostřed-
ně po aplikaci. Zaschlý lak – aceto-
nem. Pracovní oděv bezprostředně 
po znečištění – vodou.

Kód odpadu: 08 01 12
Osvědčení o zpětném
odběru a využití
odpadu z obalů: Společnost EKO-KOM, Osvědčení 

č. EK-F-050 20 134.

Trvanlivost a podmínky
skladování: 1 rok od data výroby v původním 

neotevřeném obalu. Chraňte před 
mrazem! Uchovávejte mimo dosah 
dětí! V létě skladujte v chladu.

Balení:  plastové obaly, karton 3x 4,5 litru – 
lak 3 x 0,45 litru – tužidlo
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