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Dane techniczne 

Przygotowania 

Bona Natural Primer 
Karta techniczna 

Finishing  

 

Lakier podkładowy Bona Natural opracowano by zachowywał prawdziwie naturalny wygląd 
surowego drewna. W połączeniu z Bona Traffic Natural nada drewnu naturalny wygląd oraz 
niezwykle wytrzymałą powierzchnię. Szybko schnie i dobrze się matuje. 

 

• Zachowuje wygląd surowego drewna* 
• Łatwa aplikacja wałkiem 
• Dobrze się matuje 

 
*Ostateczny kolor lakieru podkładowego Bona Natural silnie zależy od typu drewna, na które się go nałoży. 
Ten sam typ drewna może również zawierać różne ilości kwasu taninowego oraz innych naturalnych 
substancji, które wpływają na kolor. Lakier podkładowy Bona Natural można nałożyć w 
jednej lub dwóch warstwach, zależnie od pożądanego efektu. Im więcej warstw, tym 
jaśniejszy/bielszy wygląd. W razie wątpliwości należy przeprowadzić test sprawdzający 
końcowy kolor. Aby zoptymalizować naturalny wygląd podłogi zaleca się nałożenie 
wierzchniej warstwy Bona Traffic Natural bądź dowolnego innego matowego Bona 
Traffic. 

 

 

 

Typ: Barwiony, 1-komponentowy, poliuretanowy/akrylowy lakier 
podkładowy na bazie wody 

Zawartość substancji ok. 30% 
stałych: 

VOC: max. 60 g/litr 

Rozcieńczanie: Nie rozcieńczać 

Czas schnięcia: 2-3 godziny (20°C/60% wilgotności względnej) 

Narzędzia: wałek Bona (mikrofibra/wełna) 

Wydajność: 10-12 m²/litr (≈100g-83 g/m²) na warstwę 

Bezpieczeństwo: Niesklasyfikowany 

Czyszczenie: Wytrzyj resztki z narzędzi przed umyciem ich niewielką ilością wody. 
Zaschnięty produkt można usunąć acetonem. 

Okres przydatności 1 rok od daty produkcji, w oryginalnym, nieotwieranym 

do użycia: opakowaniu 

Magazynowanie/  Temperatura nie powinna spaść poniżej +5°C ani przekroczyć 

transport: +25°C podczas magazynowania i transportu. 

Utylizacja: Odpady i pojemniki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami 
prawnymi. 

Opakowania: 3 x 5 litrów (44 kartony na palecie) 

 
 
 

 

Upewnij się, że podłoga jest zaaklimatyzowana i dobrze wyszlifowana do surowego drewna, 
sucha i bez pyłu po szlifowaniu, olejów, wosku i innych zanieczyszczeń. Zaleca się zakończyć 
szlifowanie przy użyciu Bona Quattro lub Multi Disc. 

 
 

Pozostaw produkt do osiągnięcia temperatury pokojowej. Optymalne warunki to 
18-25 °C i 30-60% wilgotności względnej. Wysokie temperatury i niska wilgotność skracają,                 
a niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Temperatura podłogi, 
powietrza i lakieru nie może spaść poniżej 13°C podczas lakierowania i schnięcia. 
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Aplikacja 

Konserwacja 

Bona Natural Primer 
Karta techniczna 

Finishing  

 

 
Opcja 1 
1x Bona Natural Primer 
1x lakier nawierzchniowy Bona 
Lekkie matowanie 
1x lakier nawierzchniowy Bona 

Opcja 2 
1x Bona Natural Primer 
Lekkie matowanie 
1x Bona Natural Primer 
1x lakier nawierzchniowy Bona 

 

Uwaga: 
• Nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw dziennie, jako że może to powodować 

nadmierne pęcznienie drewna. 

 
 

 
1. Wstrząśnij opakowaniem przed użyciem i włóż dołączony filtr. Przelej lakier do 

dołączonego pojemnika (pudełko + worek). Zaleca się przelewanie przez sito, aby upewnić 
się, że lakier jest całkowicie homogeniczny. 

 

2. Nałóż lakier podkładowy Natural za pomocą wałka Bona (z mikrofibry/wełny) zużywając 
ok. 10-12 m²/litr (100-83 g/m²), unikając akumulacji produktu. Zostaw do wyschnięcia. 

 
3. Jeśli nakłada się dwie warstwy lakieru podkładowego Natural, zaleca się wykonanie 

międzyszlifu między warstwami. Jeśli nakłada się tylko jedną warstwę lakieru 
podkładowego Natural, międzyszlif należy wykonać po pierwszej warstwie lakieru 
nawierzchniowego. Do szlifowania należy użyć systemu Bona Scrad lub siatki ściernej               
o granulacji 150 bądź drobniejszej. 

 

4. Pozbądź się całego pyłu. 
 

5. Nałóż kolejną warstwę zależnie od wybranego schematu aplikacji. 

 
 

 

 

Lakier podkładowy Bona Natural nie powinien być stosowany jako wierzchnia warstwa 
ochronna podłóg drewnianych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje zawarte w tej karcie opracowano na podstawie naszej obecnej wiedzy i nie powinny być uznawane za 
absolutnie kompletne. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że produkt oraz rekomendacje w karcie są 
odpowiednie dla planowanego przeznaczenia, typu drewna oraz sytuacji na miejscu. Bona gwarantuje jedynie jakość 
dostarczonego produktu. Profesjonalna, skuteczna aplikacja nie podlega naszej kontroli. W przypadku wątpliwości należy 
przeprowadzić wstępny test. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji na 
etykietach opakowania oraz w kartach charakterystyki zanim przystąpi do używania produktu.  

Schemat aplikacji 


