Bona Mega
Coatings
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.
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Finishes
Primers
Bona Naturale
Bona Sportive
Oils & Waxes

Coatings

Bona Mega
Jednosložkový vrchní parketový lak na vodní bázi.
Obsahuje 100 % polyuretanu jako pojiva a je bez volného izokyanátu. Hlavním rozpouštědlem je voda. Zesíťování je dosaženo pomocí vzdušného kyslíku.

Vlastnosti

Technická data

•

Čistý polyuretan

•

Doba zpracování není omezena (doba
zpracovatelnosti)

Typ laku:
Rozpouštědlo:
Stupeň lesku:

•

Dobrá plnící schopnost

•

Propůjčuje dřevu kouřový vzhled

•

Vysoce odolný proti oděru

•

Vysoce odolný vůči chemikáliím běžně používaným v
domácnosti

•

Vysoká odolnost proti opotřebení a stopám po
podrážkách bot

1-složková polyuretanová disperze
Hlavně voda
90 – lesk, 45–50 – polomat,
25–30 – mat
Hustota:
1040 kg/m3
Hodnota pH:
7,6 ÷ 7,8
Teplota při zpracování: Teplota v místnosti popř. teplota
laku musí být během aplikace nebo
doby schnutí +15 až + 25°C.
Směšovací poměr:
Jednosložkový lak
Spotřeba:
Asi 1 litr na 8 – 10 m2 (100 – 120 g/
m2) na jednu vrstvu.
Doba schnutí:
2,5 – 3 hod. při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.
Nástroje ke zpracování: Váleček pro aplikaci vodních laků
Označení:
Podle Nařízení o nebezpečných
látkách (GefStoffV) nepodléhá povinnosti označení.
GISCODE:
W3
WGK:
1 (samozařaditelný)
VbF:
Nehrozí nebezpečí vzniku požáru.
Podle ČSN 65 0201 Nehořlavá
kapalina.
Kódové číslo
druhu odpadu:
08 01 12
Likvidace obalů:
Přes DSD nebo Interseroh
Osvědčení o zpětném
odběru a využití
odpadu z obalů:
Společnost EKO-KOM, Osvědčení
č. EK-F-050 20 134.
Skladování:
Trvale skladovat při teplotách
vyšších než +5°C, chránit před
mrazem. V létě skladovat v chladu
(při teplotách pod +30°C).
Skladovatelnost:
V neotevřeném originálním obalu
minimálně 1 rok od data výroby.
Balení:
3 x 5 l a polomat 10 x 1 l

