
Bona Decor Paint 
Technický list 
 

 
VYHOTOVENO 5/2018 
 

Distributor:  Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01  Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com  
                     tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349 

 

Povrchová  
   úprava 

Barva na vodní bázi, která má výborné krycí vlastnosti, speciálně vyvinutá 
pro podlahy s tvrdých dřevin. Aplikuje se v 1-2 vrstvách a vytváří vynikající 
podklad předtím, než bude přelakován Bona vrchním lakem na vodní bázi.  
 
  

• Výborné krycí vlastnosti 

• Jednoduchá aplikace 

• Rychleschnoucí  
 
*Pouze barvy tmavě šedá a černá se doporučují na podlahách z měkkého dřeva kvůli 
vzlínání barvy ze suků  
 

 
Typ produktu:    1-složková polyuretanová disperze na vodní bázi, barva 

Barvy:   White – bílá // Light Grey – světle šedá // Dark Grey – tmavě šedá // 
   Black - černá 

VOC:                               max. 140 g/ litr  

Ředění:     může být naředěn až do 50% lakem Bona Novia 

Doba schnutí:                  2-3 hodiny při 20C a 60% relativní vlhkosti vzduchu 

Nářadí k aplikaci:    Bona Microfiber Roller 5 mm (váleček k aplikaci vodních laků)  

Spotřeba:    12-15 m2/ litr na jednu vrstvu 

Bezpečnost:                     neklasifikována, viz bezpečnostní list pro více informací 

Čištění nářadí:   odstraňte zbytky materiálu před zaschnutím. Čistěte vodou.     

   Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.       

Osvědčení o zpětném  

odběru a využití odpadu  

z obalů:                            společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F-050 20 134 

Záruční lhůta:    2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu. 

Skladování/přeprava:      teplota nesmí klesnout pod +5ºC nebo být vyšší než +25ºC během 

                                        skladování a přepravy. 

Likvidace:    odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními 

                                        předpisy. 

Balení:   5 litrů 

                                

 
 
Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být 
ošetřen, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku 
a jiných nečistot. Ponechejte barvu temperovat na teplotu místnosti. Důkladně ji promíchejte, 
před jejím použitím. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% 
relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké 
teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. Minimální teplota pro aplikaci je 
13°C. 

 

 
 
1x Bona Classic* 
1-2x Bona Decor Paint 
1-2x Bona Traffic / HD / Natural  
 
*Pokud používáte černou nebo tmavě šedou barvu, lze aplikaci základního laku 
vynechat. 
 

Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy za den – dřevo by mohlo 
nabobtnat. Zajistěte dobré větrání místnosti.  
 

Technická data 
 

     

 

 

Příprava       

Návod k použití        
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1. Protřepejte důkladně kanystr Bona Decor Paint. Pokud použijete bílou nebo světle 
šedou barvu: ošetřete povrch základním lakem Bona Classic. Nechte povrch 
zaschnout. Neprovádějte mezibrus na základním laku. Pokud použijete tmavě 
šedou nebo černou barvu: tento krok lze vynechat.  
 

2. Aplikujte barvu pomocí válečku Bona Microfibewr Roller, 5 mm. Nechte povrch 
zaschnout.  
 

3. Proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad Padu, abyste odstranili vystupující 
vlákna dřeva. Použijte brusivo Scrad Wing - žehličky se zrnitostí P 150 nebo 
jemnější. Podlahu vysajte nebo setřete. 
 

4. Pokud je to nutné, pro úplné krytí aplikujte druhý nátěr barvy a nechte zaschnout.  
 

5. Jako ochranu před opotřebením, zvolte vrchní lak Bona Traffic nebo Bona Traffic HD, 
pro nejvyšší odolnost povrchu. Případně aplikujte lak Bona Novia.Aplikujte 1-2 vrstvy, 
dle očekávané stupně zátěže.        

 

 
 
Bona Decor Paint by nikdy neměl být použit pro konečné ošetření dřevěných podlah.  
 
 
 
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz. 

Aplikace       

Údržba       


