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Twój partner w renowacji podłóg drewnianych. Szybko schnący, łatwy do zmywania,                                        
o doskonałym składzie. Bona Mega ONE koncentruje się na uproszczeniu pracy rzemieślnika, 
zapewniając szybszą i łatwiejszą pracę z dużą niezawodnością. Wydobywa przyjemne, ciepłe 
zabarwienie drewna, jednocześnie długotrwale chroniąc podłogę w warunkach domowych oraz 
komercyjnych. Może być stosowany z podkładem lub bez. Klarowna, nieżółknąca formuła. 
 

• Tworzy grubą powłokę 

• Szybkoschnący 

• Doskonałe właściwości szlifowania 

• Nie żółknie  
 
 
 

 
 
Rodzaj lakieru:  1-komponentowy, wodorozcieńczalny, poliuretanowy lakier 
 nawierzchniowy 

Połysk (w 60°):  Półmat 40%,   Mat 20%,   Extra Mat 9% 

Rozcieńczanie:  W razie potrzeby rozcieńczyć za pomocą Bona Retarder (4%) dla 
 uzyskania dłuższego czasu otwarcia 

Czas schnięcia:  - Gotowy do szlifowania/malowania:  1-2 godzin* 
- Lekkie użytkowanie:  24 godzin* 
- Pełna twardość:  7 dni* 

*w normalnych warunkach klimatycznych, temp. powyżej 20C/60% wilgotności względnej 

Narzędzia:  Wałek Bona 

Zużycie:  8-10 m2/l (120-100g/m2) na warstwę 

Bezpieczeństwo: Niesklasyfikowany 

Czyszczenie: Usunąć resztki mokrego lakieru z narzędzi, a następnie umyć narzędzia 
małym strumieniem bieżącej wody 

Okres ważności:  1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu 

Magazynowanie                Temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć  +25°C  

/transport:  podczas transportu i magazynowania 

Odpady:  Resztki lakieru i puste opakowanie powinny być niszczone zgodnie                      
z lokalnymi przepisami.  

Wielkość opakowań: 10 x 1 l (50 kartonów na palecie) 
3 x 5 l (44 kartonów na palecie) 

Certyfikat: EN 71-3: Aplikacja na zabawki dziecięce 
  

 
 
Upewnij się, czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze 
przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. 
Doprowadź lakier do temperatury pokojowej, włóż filtr, wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem. 
 

Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25C i 30-60% wilgotności względnej 
powietrza. Wysoka temperaturę i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia,                                       
a niska temperaturę i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, 

powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13C podczas lakierowania i schnięcia. 
 

 
Alt. 1  Alt. 2 
1x Bona Waterborne Primer  3x  Bona Mega ONE  

Papier ścierny o ziarnie 150    
2x Bona Mega ONE    

 

Dane techniczne        

Przygotowanie       

Systemy aplikacji        
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Uwaga:   

• Ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna nie zaleca się aplikacji więcej 
niż dwóch warstw lakieru dziennie. 

• W przypadku podłóg, w których istnieje ryzyko bocznego wiązania, np. bruk 
parkietowy, podłogi z desek z miękkiego drewna i podłóg z ogrzewaniem podłogowym, 
zaleca się zawsze stosować podkład przed nałożeniem Mega ONE, a także podjąć 
działania mające na celu stabilizację klimatu 

 
 

 
 

1. Aplikuj lakier przy użyciu wałka Bona. Rozprowadź lakier po podłodze płynnymi ruchami na 
przemian w poprzek i wzdłuż słojów drewna, unikając tworzenia się kałuż. Zawsze lakieruj 
‘’mokre do mokrego’’, aby uniknąć powstawania nakładek. 

2. Pozostaw do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw lakieru. Przewidywany jest 
nieco dłuższy czas schnięcia dla każdej następnej aplikowanej warstwy lakieru. 

3. Przed ostateczną warstwą, wykonaj pośrednie szlifowanie za pomocą diamentowych 
materiałów ściernych Bona o granulacji 120 lub podobnej. Po tej operacji usuń pył z podłogi 
przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru.  

Uwaga: Jeśli czas schnięcia lakieru jest dłuższy niż 24 godziny, konieczne jest matowienie 
suchego lakieru przed aplikacją następnej warstwy. 

Po podłodze można ostrożnie chodzić po upływie 8 godzin od ostatniego lakierowania. Po 
upływie tygodnia na podłogę można położyć dywany i inne pokrycia podłogowe (również 
przykryć podłogę np. w celu jej zabezpieczenia przed malowaniem ścian czy sufitu) oraz postawić 
ciężkie meble. Należy także unikać w tym czasie mycia podłogi na mokro lub wilgotno. 

 

 
 
W razie zabrudzenia podłogi, oczyść ją Bona Cleaner lub Bona Wood Floor Cleaner                                                 
i padem z mikrofibry. Konserwacja powierzchni, podłogi może być dokonana poprzez nałożenie 
kolejnej warstwy lakieru. Częstotliwość tej operacji może być znacznie wydłużona, jeśli podłoga 
będzie okresowo pielęgnowana Bona Freshen Up lub Bona Wood Floor Refresher. Zastosowanie 
tych produktów spowoduje przywrócenie ładnego wyglądu podłogi, a jednocześnie pozwoli na 
aplikację kolejnej warstwy lakieru bez konieczności ponownego szlifowania podłogi do surowego 
drewna. 
 
Szczegółowe instrukcje obsługi są dostępne na stronie www.bona.com/floorcare 
 
 
 
 
 
 
 
Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania 
właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami 
został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, 
za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą 
kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia 
wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem 
lakieru. 

Aplikacja        

Pielęgnacja        


