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BonaCoatings 

BONA RESIDENT 
 
Popis produktu: 
 
Jednosložkový vrchní parketový lak na bázi kopolyme rní polyuretan / 
akrylátové vodné disperze. Má dobrou plnivost, rozl iv, odolnost proti od ěru a 
chemikáliím,  b ěžně používaným v domácnosti. 
 
Vlastnosti: 
- Pokud budete lakovat větší plochu a na jednu vrstvu laku použijete více 
kanystrů než jeden, je nutné lak z těchto kanystrů promíchat, aby nedošlo k 
různobarevnosti podlahy (např. část podlahy může být lesklejší nebo 
matnější a bude to opticky vidět) 
 
TECHNICKÁ DATA  
Složení: Kopolymerní polyuretan/akrylátová vodná disperze 
Hodnota pH: cca.8 
Vzhled: Bílá kapalina 
Hustota: 1050 kg/m3 
Stupeň lesku (60 0):  Lesk(Gloss) 8,5; polomat(Silkmatt) 45-50; mat (Matt) 25-30. 
Obsah pevných částic(sušina): cca.32% 
Viskozita: cca.18 s(250C, FC 4) 
Odolnost proti od ěru: cca.9 mg/100 otáček (SIS 923509) 
Ředění: Lak je po důkladném protřepání v kanystru připraven k 

okamžitému použití. V žádném případě neředit vodou! 
Spot řeba: Cca.1 l/8–10 m2 (100–120 g/m2) na jednu vrstvu válečkem Bona 

Roller. 
Doba schnutí:   Doba schnutí: 1,5–2hod. za normální pokojové teploty 

(20°C/60% RH). Na takto ošet řenou 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. 

Kód odpadu: 08 01 12 
Osvědčení o zp ětném odb ěru a 
využití odpadu z obal ů: 

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Doba skladování: 1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu. 
Skladování / p řeprava: Od +50C do + 250C. 
Forma 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. 
   

OBLASTI POUŽITÍ 
 
Lak RESIDENT je vhodný pro konečnou povrchovou úpravu parketových a dřevěných 
podlah v interiéru, vystavených střednímu provoznímu zatížení, zejména v bytech,  
domácnostech a tam, kde je podlaha vystavena normálnímu opotřebení. Tento  lak lze 
použít i na jiné dřevěné stavební prvky v interiéru a korek. Nezpůsobuje žádné žluté 
zabarvení. 

 
Upozorn ění: 
Pro dřevěné podlahy s rizikem bočního slepení hran jednotlivých prvků, jako jsou prkenné 
podlahy z měkkých dřev, dřevěné dlažby, průmyslová mozaika a podlahy na podlahovém 
topení, se doporučuje aplikace základního laku ( PRIME), který toto riziko minimalizuje.  
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ZPRACOVÁNÍ 
Povrch, který má být lakován, musí být kvalitně vybroušen, suchý, prostý zbytků brusného 
prachu, mastnot, vosků a jiných nečistot. Pro konečnou úpravu povrchu před lakováním je 
vhodné použít talířovou brusku se systémem Bona Scrad, brusnou mřížku/papír o zrnitosti 
120 nebo i jemnější brusivo. 

 

Aplikace 

Před použitím (nebo odléváním menších množství) se musí lak v nádobě důkladně protřepat. 

 

Doporučuje se nanášet lak pomocí válečku na vodní laky Bona Roller. Lak aplikujte 
rovnoměrně a lehkými plynulými pohyby tak, aby se nikde nehromadil. 

Pozn.: Během aplikace laku a jeho schnutí nesmí teplota laku a místnosti klesnout pod  
+13 °C, p řitom se vyhýbejte průvanu a v letním období dopadu přímého slunečního světla do 
místnosti. Lak se zpravidla nechává cca. 2 hodiny v místnosti určené k aplikaci 
vytemperovat. Při nižší teplotě a příliš vysoké relativní vlhkosti vzduchu se úměrně 
prodlužuje doba schnutí laku.   

 
Množství nanášeného laku:  8-10 m2/litr (100-120 g/m2) na jednu vrstvu. 
Doporučený základní lak: Bona PRIME 
 
Doporučené způsoby aplikací: 
1. 1x základní lak PRIME- aplikace válečkem  
 2 ÷3 x vrchní lak RESIDENT 
2. 3x vrchní lak RESIDENT jen u prvků bez rizika bočního slepení hran 
 
 
Mezibroušení laku: 
První vrstvu vrchního laku pomocí talířové brusky se systémem Bona Scrad nebo brusnou 
mřížkou č. 120. 
 
Nářadí k aplikaci laku: 
Váleček na vodní laky Bona Roller, štětec. 
 
Čišt ění:  Podlaha – vysavačem, po 1 týdnu vysáváním prachu, nečistoty mírně čistou vodou 
navlhčeným bavlněným froté mopem, zaschlé nečistoty zředěným neutrálním čistícím 
prostředkem Parkett Polish REMOVER. Nářadí a oděv – ihned po použití / potřísnění čistou 
vodou. 
 
Ošetřování a údržba:  
Po 14 dnech od aplikace laku (viz. bod čištění) lze aplikovat prostředek pro údržbu Parkett 
FRESHEN UP (1 l/60–70 m2) v koncentrovaném stavu, vodou již neředit. Pro údržbu 
lakovaných dřevěných podlah si prosím vyžádejte u prodejců výrobků firmy Bona zvláštní 
návody na jejich ošetřování a údržbu. 
 
RIZIKOVÁ OPATŘENÍ 
Riziko ohrožení zdraví:  
Výrobek není klasifikován jako látka představující zdravotní riziko při doporučeném způsobu 
použití. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Po dobu aplikace a alespoň 5 dnů 
po jejím skončení zajistěte důkladné bezprůvanové větrání. 
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Riziko ohrožení životního prost ředí: 
Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. 
 
Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): 
S 2    Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima. 
S 29    Nevylévejte do kanalizace. 
S 37       Používejte vhodné ochranné rukavice 
 
Opatření první pomoci: 
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. 
Při zasažení očí okamžitě vypláchněte proudem vody a v případě nutnosti vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
Při požití: Vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
Informace o zneškod ňování: 
Způsoby zneškod ňování látky/p řípravku/kontaminovaného obalu: 
Nespot řebované materiály nebo plastové obaly se zbytky lát ky(p řípravku zneškodn ěte 
v souladu se zákonem o odpadech č. 106/2005 Sb. jako nebezpe čný odpad v místech 
určených pro sb ěr nebezpe čných odpad ů. 
  
Nakládání s obaly: 
 
Identifikační značka 
– grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2 
– abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén) 
– číselný kód 02 
– piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING a Grőne punkt. 
 
Recyklace nebo případné jiné využití obalů je možné po vymytí vnitřku obalů vodou (ihned 
po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně 
použitelných obalech nedodáváme. 
 
Podrobnější informace o produktu včetně bezpečnostního listu naleznete na www.bona.com. 
Aktualizováno 31.8.2010 
 
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, www.bona.com 
 
 
 


