
Bona Retarder

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

• Prodlužuje dobu otevřeného schnutí 

• Minimalizována tendence k tvorbě stop po válečku a 
různobarevnosti lakované dřevěné podlahy.

Bona Retarder je zpomalovací činidlo (inhibitor) pro 
všechny vodní základní a vrchní laky Bona, který vý-
razně prodlužuje dobu jejich schnutí. Rovněž je mini-
malizována tendence k tvorbě stop po válečku a růz-
nobarevnosti lakované dřevěné podlahy. Prodloužení 
doby otevřeného schnutí může mít smysl, když v pro-
storu převládají nepříznivé klimatické podmínky, tedy 
nízká relativní vlhkost vzduchu nebo vysoké teploty.             

Dále má prodloužení doby otevřeného schnutí smy-
sl při komplikovaných prostorových poměrech nebo 
velkých plochách.

Specifická hmotnost: 0,990 kg/m3

Teplota zpracování: Teplota v místnosti popř. teplota 
laku musí být během jeho aplikace  
a doby schnutí +15 až + 25°C.

Mísící poměr: Maximálně 4% na 5 litrů vodního 
laku (=200 ml)

Kód odpadu:  08 01 12

Likvidace odpadu
z obalů: DSD + Interseroh 

S odpadem z těchto produktů 
a nádobami (obaly) nakládejte v 
souladu se Zákonem o odpadech 
č.106/2005 Sb. 

Osvědčení o zpětném
odběru a využití
odpadu z obalů: Společnost EKO-KOM, Osvědčení 

č. EK-F-050 20 134.

Skladování / Transport:  Od +5°C do +25°C. Chránit před 
mrazem. V létě skladovat v chladu 
(při teplotách pod +30°C). 

Trvanlivost: V neotevřeném originálním obalu 
minimálně 2 roky od data  výroby.

Balení: Plastové láhve o obsahu 200 ml

Bona Retarder
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