BonaCoatings

BONA NATURALE 1-COMP.
Popis produktu:
Bona Naturale 1-Comp. je jednosložkový produkt budoucí generace ochrany dřevěných podlah
v interiéru od společnosti Bona. Spojuje v sobě ty nejlepší vlastnosti dřevného oleje, tvrdého
vosku a vodních laků s jedinečným přírodním vzhledem a pocitem přírodního dřeva.

Vlastnosti:
- Systém Naturale vytváří přirozený vzhled a pocit přírodního dřeva.
- Pouze ve dvou vrstvách – skutečně jednodenní, rychlý systém.
- Snadná aplikace, 1-složkový systém s příjemnými vlastnostmi pro
uživatele.
- Vysoká odolnost proti oděru a stopám po podrážkách bot.
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím běžně požívaným v domácnosti.
- Umožňuje lokální opravy.
- Částečně vyroben z obnovitelných surovin
TECHNICKÁ DATA
Typ:
Směšovací poměr:
0
Stupeň lesku (při 60 ):
Ředění:
Doba schnutí:
Nářadí k aplikaci:
Spotřeba:
Klasifikace:
Hořlavost:
Likvidace odpadů:
EWC (kód likvidace):
Osvědčení:

Limitní hodnoty VOC EU
pro Naturale (kat.A/c):
Trvanlivost:
Skladování / přeprava:
Dodávané balení:

1-složkový na vodní bázi
Produkt je 1-složkový.
Cca.6÷8
Neředit
1,5 hod. při 20°C/ 60% RH
Váleček Bona Naturale roller nebo váleček Bona roller
2
2
První vrstva: 7÷9 m / litr (140÷110 g / m )
2
2
Druhá vrstva: 8÷10 m / litr (120÷100 g / m )
Nepodléhá povinnosti označování
Podle ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina
Zbytky produktu a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem
č.477/2001 Sb. (Zákon o obalech).
080112
Bona CR, spol. s r.o. má smlouvu o sdruženém plnění se
společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému
sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK
F0520134.
50 g/l (2007)
50 g/l (2010)
Bona Naturale obsahuje max. 50 g/l těkavých organických látek (VOC).
1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu
0
0
Při teplotách od +5 C do +25 C
3x4,5 litru. Plastové (PE) kanystry v krabici (44 ks na paletu)

Oblasti použití
Bona Naturale 1-Component je určen pro ochranu dřevěných podlah v bytových prostorách,
vystavených střednímu až silnému provoznímu zatížení. Jedinečné složení Bona Naturale 1C vytváří vzhled a pocit přírodního dřeva. Bona Naturale 1– C lze použít buď ve dvou
vrstvách nebo v kombinaci se základním lakem Bona Naturale Base, který snižuje riziko
bočního slepení hran a případnému vzniku různobarevných defektů. Unikátní složení Bona
Naturale je produkt na vodní bázi a obsahuje méně než 10% rozpouštědel. Je z části
vyroben z obnovitelných surovin a poskytuje všechny výhody odolného systému na vodní
bázi. Je šetrný k životnímu prostředí.
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Upozornění: Bona Naturale Base (i Bona Naturale 1-Comp.) není vhodný pro
povrchovou úpravu chemicky upravených dřevěných podlah (např. čpavkovaných) a
pařených prvků různých dřevin.
Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):
S2
S 24/25
S 29
S 37

Uchovávejte mimo dosah dětí
Zamezte styku s kůží a očima
Nevylévejte do kanalizace
Používejte vhodné ochranné rukavice

Zpracování:
Bona Naturale 1-Component má mimořádný rozliv a dává dřevu přírodní zabarvení. Systém
Bona Naturale je vhodný pro povrchovou úpravu většiny dřevěných podlah včetně podlah s
rizikem slepení bočních hran, jako jsou např. palubky z měkkého dřeva a parkety na
podlahové topení.
Potřeby k aplikaci (nářadí):
Váleček Bona Naturale art. no. AT 31001100 pro nejlepší výsledky. Lakovací kartáč, váleček
k lakování rohů či aplikátor / pad pro rohy. Bona Scrad systém nebo mřížka P 120 ÷ 150.

Příprava povrchu:
Povrch, jenž má být ošetřen, musí být dobře vybroušen, suchý a prostý brusného prachu,
oleje, vosku i jiných nečistot.
Pro konečné broušení povrchu před jeho ošetřením by se měl použít Bona Scrad systém,
brusný kotouč / mřížka P 120 ÷ 150. Nejlepších výsledků se při finálním broušení dosáhne
použitím talířové brusky.
Aplikace:
● Pro Bona Naturale 1-Comp. se doporučuje před použitím protřepávat obsah kanystru po
dobu nejméně 30 sekund.
● Naturale nanášejte na podlahu pomocí válečku Bona Naturale Roller. Přitom se vyhýbejte
jeho nadměrnému místnímu hromadění, tak aby nedocházelo ke vzniku různobarevnosti
dřevěné podlahy.
● Okraje a rohy zpracovávané plochy musí být lakovány současně s hlavní plochou.
Zajistěte, aby "mokrý okraj" byl napojen během aplikace, se zamezením "tvorby přesahů"
( zpracovávejte plochu 3-5 m2 v jednom sledu).
● Po vyschnutí první vrstvy proveďte lehké mezibroušení povstalých vláken dřeva pomocí
talířové brusky s mřížkou P120-150 nabo Systémem Scrad (Wing P150).
Systémy aplikací
1. Bona Naturale Bsae:
1 x Bona Naturale Base + 1 x Bona Naturale 1-Comp.
2. Bona Naturale 1- Comp.:
2 vrstvy Bona Naturale 1 -Comp.
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Spotřeba při aplikaci:
* První vrstva 7 - 9 m2 / litr ( 140 ÷ 110 g / m2 )
* Další vrstvy 8 - 10 m2 / litr ( 120 ÷ 100 g / m2 )
Doba schnutí:
* První vrstva 1,5 h při 20oC / 60 % R.H.
* Další vrstvy 2,5 ÷ 3 h při 20oC / 60 % R.H.
Důležité:
Teplota podlahy nebo Bona Naturale nesmí klesnout pod + 13oC během jeho aplikace a
schnutí.
Po zhruba 8 hodinách od konečné aplikace lze podlahu zatížit lehkým provozem. Ošetření
pomocí Bona Naturale bude zcela vytvrzeno po cca 1 týdnu. Podlaha se udržuje pomocí
navlhčeného mopu a přípravku Bona Parkett Cleaner nebo Bona Čistícího prostředku na
dřevěné podlahy (rozprašovač). Po 1 týdnu lze pokládat koberce / předložky.
Čistění a údržba
- Pravidelné čistění: používejte suché metody - např. vysáváním a suchým čistěním s
použitím suchého Bona Mopu.
- Příležitostné čistění k odstranění obtížně odstranitelných nečistot: použijte Bona Parquet
Cleaner nebo Bona Čistící prostředek na dřevěné podlahy.
- Místní opravy poškození a škrábanců: pečlivě vyčistěte plochu. Přebruste poškozenou
plochu po odstranění nečistot a vyrovnání ostrých okrajů, aplikujte jednu vrstvu Bona
Naturale (Base nebo 1- Comp.) na předtím přebroušenou plochu (pouze poškozenou),
přebruste, vymezte maskovací páskou parkety nebo dřevěnou dlažbu, aplikujte druhou
vrstvu Bona Naturale
1-Comp. na celou plochu ohraničenou páskou a poté ihned pásku odstraňte.
- Sešlapané povrchy se renovují aplikací nové ochranné vrstvy Bona Naturale 1-Comp.
Podrobnější informace najdete v našem Bezpečnostním listu nebo navštivte naše webové
stránky www.bona.cz.
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
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