
Bona Resident

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 data

Jednosložkový vrchní parketový lak na bázi kopo-
lymerní polyuretan / akrylátové vodné disperze. Má 
dobrou plnivost, rozliv, odolnost proti oděru a chemi-
káliím,  běžně používaným v domácnosti.

Složení: Kopolymerní polyuretan/akrylátová 
vodná disperze

Hodnota pH: Cca. 8

Vzhled: Bílá kapalina

Hustota: 1050 kg/m3

Stupeň lesku (600):  Lesk (Gloss) 8,5; polomat (Silkmatt) 
45–50; mat (Matt) 25–30.

Obsah pevných

částic(sušina): Cca.32%

Viskozita: Cca.18 s (25°C, FC 4)

Odolnost proti oděru: Cca. 9 mg/100 otáček (SIS 
923509)

Ředění: Lak je po důkladném protřepání v 
kanystru připraven k okamžitému 
použití. V žádném případě neředit 
vodou!

Spotřeba: Cca.1 l/8–10 m2 (100–120 g/m2) na 
jednu vrstvu válečkem Bona Roller.

Doba schnutí:  Doba schnutí: 1,5–2hod. za nor-
mální pokojové teploty (20°C/60% 
RH). Na takto ošetřenou podlahu 
lze opatrně vstoupit po zhruba 
8 hodinách od aplikace poslední 
vrstvy laku. Stěhování nábytku a 
pokládka koberců se doporučuje až 
po 1 týdnu od aplikace laku.

Bona Resident

Coatings

Kód odpadu: 08 01 12

Osvědčení o zpětném

odběru a využití

odpadu z obalů: Společnost EKO-KOM, Osvěd-
čení č. EK-F-050 20 134.

Doba skladování: 1 rok od data výroby v původ-
ním neotevřeném obalu.

Skladování / přeprava: Od +5°C do + 25°C.

Balení: 5 litrový plast. kanystr – 3 ks v 
kartonu (44 krabic na paletu) 
10 litrový plast. kanystr – 2 ks v 
kartonu (34 krabic na paletu

Bezpečnost: Nezařazen

Bod vznícení: Dle ČSN 65 0201 nehořlavá 
kapalina.

  


