
Bona Naturale 2-Comp.



Technická dataVlastnosti

• Systém Naturale vytváří přirozený vzhled a pocit holého 
dřeva

• Velmi vysoká odolnost proti opotřebení a stopám po 
podrážkách bot

• Stejnoměrné zabarvení

• Umožňuje místní opravy

• Prevence bočního slepení hran

• Kompletní systém s Bona Naturale Base

• Snadná aplikace – příjemné zpracování

• Dobrá odolnost vůči chemikáliím, používaným v 
domácnosti

• Výborné protikluzné vlastnosti

• Částečně vyroben z obnovitelných surovin

Bona Naturale je nátěrová hmota budoucí generace 
ochrany povrchu dřevěných podlah v interiéru. Je 
modifikace Naturale 1-Comp. pro extrémní odolnost 
proti opotřebení. Musí být základován (kombinován) s 
Naturalele Base. Spojuje v sobě ty nejlepší vlastnosti 
dřevného oleje, tvrdého vosku, olejů a vodních laků s 
unikátním vzhledem a pocitem přírodního dřeva.

Typ: 2-složkový na vodní bázi
Směšovací poměr: Produkt je 2-složkový. 1 díl obj. 

tužidla Naturale Hardener: 10 dílům 
obj. Naturale 

Ředění: Neředit
Doba zpracování: Po smíchání s tužidlem 5 hodin při 

20° C
Doba schnutí: 3÷4 hod. při 20° C / 60% RH
Nářadí k aplikaci: Bona Naturale roller nebo Bona 

roller (válečky na vodní laky)
Spotřeba: 8÷10 m2 / litr (130÷100 g / m2 ) na 

jednu vrstvu
Klasifikace: Bona Naturale 2-Comp.: Nepodlé-

há povinnosti označování
 Bona Naturale Hardener (tužidlo): 

Klasifikován-viz Bezpečnostní list (Xi 
Dráždivý)

Likvidace odpadů: Zbytky produktu a prázdné obaly 
likvidujte v souladu se zákonem 
č. 477/2001 Sb. (Zákon o obalech).

EWC (kód likvidace): NH: 080112
 Tužidlo: 080111 – Sběrna nebez-

pečného odpadu.
Osvědčení: Společnost EKO-KOM, osvědčení 

č. EK-F0520134.
Limitní hodnoty VOC EU
pro Naturale 2-Comp.
S tužidlem (kat.IIA/j): Bona Naturale 2-Comp.obsahuje 

max. 80 g/l těkavých organických 
látek (VOC).

Trvanlivost: 1 rok od data výroby v neotevřeném 
originálním obalu

Skladování / přeprava: Při teplotách od +5°C do +25°C
Dodávané balení: 3x4,5 litru. Plastové (PE) kanystry v 

krabici (36 ks na paletu) + 3x0,5 litru 
tužidla v PE láhvi

Coatings

Bona Naturale 2-Comp. 


