C2

Touch of Grace

Grace
Vivid
Poziom trudności: ambitny Warstwa wierzchnia: H
 ard Wax
Szczotkowanie: wymagane

Oil XM
Wykończenie: d
 oskonale
matowy efekt

Połączenie czarnego tła i kontrastującej bieli zapewnia
efekt kredowy z widoczną fakturą drewna.

Środek Grace Vivid nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji
120. Starannie odkurz podłogę.
2. Dodaj 5% preparatu Bona Mix Colour
do pojemnika ze środkiem Bona Rich Tone
(w proporcji 250 ml na 5 l). Energicznie
wstrząśnij pojemnikiem.
3. Nałóż zmieszany środek, korzystając z wałka
(8–10 m2/l).

Bona Rich Tone

Mix Colour Black

4. Dokładnie zamieszaj i nałóż olej na podłogę
za pomocą aplikatora lub czerwonej tarczy
polerskiej
(ok. 20 m²/l).
5. Odczekaj 15–30 minut, aby olej mógł się
wchłonąć. Wypoleruj powierzchnię maszyną
polerską z czerwoną tarczą, w razie potrzeby
dodając więcej oleju.
6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar
oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.

7. Pozostaw do wyschnięcia.
Bona Craft Oil Frost

Bona Hard Wax Oil XM

8. Odkurz powierzchnię, a następnie nałóż
1–2 warstwy środka Bona Hard Wax Oil
XM, w zależności od wymaganego stopnia
odporności na zużycie.

Inne informacje
•

W tej stylizacji do wykończenia powierzchni służy środek Extra Matt
Hardwax Oil.
Wybierz wersję matową lub jedwabiście matową, aby jeszcze
bardziej ożywić wnętrze.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

5–10 h

15–30 min

15–30 min

12 h

16–24 h

G2

Touch of Grace

Grace
Bright
Poziom trudności: średni

Warstwa wierzchnia: Traffic HD XM

Szczotkowanie: wymagane

Wykończenie: d
 oskonale matowy
efekt

Delikatne szare wykończenie zachowujące charakter
drewna dzięki szczotkowaniu i malowaniu.

Środek Grace Bright nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.

1x Bona Classic

2 x Bona Decor Paint
Light Grey

1x Bona Traffic HD XM

2. Nałóż środek Bona Classic za pomocą wałka
lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 8–10
m²/l).

1–2 h

3. Nałóż farbę wałkiem Bona z mikrofibry
(5 mm) i pozostaw do wyschnięcia.

2–3 h

4. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu
zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji
120. Odkurz lub zetrzyj pył.
5. W razie konieczności, aby zapewnić pełne
pokrycie, należy nałożyć drugą warstwę farby
i poczekać do wyschnięcia.

2–3 h

6. Zabezpiecz powierzchnię środkiem Bona Traffic
HD XM.

6–12 h

7. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.

Inne informacje

Szczególne uwagi

•

W przypadku wymaganej mniejszej odporności na zużycie można użyć
innego nieżółknącego lakieru, takiego jak Bona Novia lub Bona Traffic.

Szczotkowanie jest wymagane w celu zachowania właściwości drewna.

•

W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie
warstwy środka Bona Traffic HD.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

D1

New Modern

Modern
Liquorice
Poziom trudności: łatwy

Warstwa wierzchnia: Traffic HD SM

Szczotkowanie: wymagane

Wykończenie: jedwabiście matowy
połysk

Szczotkowana i pomalowana na czarno podłoga
z pięknie wyeksponowaną naturalną fakturą drewna.

Środek Modern Liquorice nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi
drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.

1x Bona Decor Paint Black

2. Nałóż cienką warstwę farby (ok. 12–15 m²/l)
wałkiem Bona z mikrofibry (5 mm) i pozostaw
do wyschnięcia.

2–3 h

3. Nałóż warstwę środka Bona Traffic HD SM (ok.
8–10 m²/l) wałkiem Bona z mikrofibry
(11 mm) i pozostaw do wyschnięcia.

2–3 h

4. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu
zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji
120. Odkurz lub zetrzyj pył.

2 x Bona Traffic HD SM

5. Nałóż dodatkową warstwę środka Bona Traffic
HD SM.

6–12 h

Inne informacje

Szczególne uwagi

•

Szczotkowanie jest wymagane w celu zachowania właściwości drewna.

W przypadku wymaganej mniejszej odporności na zużycie można użyć
innego nieżółknącego lakieru, takiego jak Bona Novia lub Bona Traffic.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

B1

Malibu Dreams

Malibu
Natural
Poziom trudności: średni

Warstwa wierzchnia: Traffic Neutral

Szczotkowanie: opcjonalne

Wykończenie: n
 aturalny, matowy
efekt

Wrażenie chodzenia po jedwabiu dzięki naturalnemu
olejowi i lakierowi Bona Traffic Natural. Wspaniałe
w dotyku i niewidzialne dla oka.

Środek Malibu Natural nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie
odkurz podłogę.

1x Bona Craft Oil 2K Neutral

2. Zmieszaj olej z utwardzaczem i nałóż na podłogę za pomocą stalowej szpachelki, aplikatora
lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 30 m²/l).

15–30 min

3. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię
maszyną polerską z czerwoną tarczą.
Dodawaj więcej oleju w zależności od potrzeb.

15–30 min

4. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar
oleju przy użyciu bawełnianych szmatek. Pozostaw do wyschnięcia.

8–12 h

5. Nałóż środek Bona Traffic Natural wałkiem Bona
z mikrofibry (11 mm) i pozostaw do wyschnięcia
(ok. 8–10 m²/l).

2–3 h

6. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych
materiałów ściernych Bona o granulacji 120. Odkurz
lub zetrzyj pył.
7. Nałóż drugą warstwę środka Bona Traffic Natural.
2 x Bona Traffic Natural

8. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.

Inne informacje
•

Środek Bona Traffic Natural zapewnia twardszą powierzchnię
niż tradycyjne lakiery. W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto
zamienić środek Bona Traffic HD Extra Matt na podobny preparat
ułatwiający czyszczenie.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

12–24 h

B2

Garden Atmosphere

Garden
Intense
Poziom trudności: łatwy

Warstwa wierzchnia: Craft Oil 2K
Umbra

Szczotkowanie: opcjonalne

Wykończenie: d
 oskonale
matowy efekt
Czerwonobrązowy olej zapewnia efekt wizualny zbliżony
do drewna tekowego oraz sprawia wrażenie surowego
drewna.

Środek Garden Intense nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie
odkurz podłogę.
2. Usuń wszelkie nierówności z powierzchni,
nakładając cienką warstwę wody. W tym celu
można użyć gąbki lub wałka o krótkim włosiu.
Ogranicz ilość wody, ale zadbaj o to, by zwilżyć
całą powierzchnię drewnianą.

12 h

3. Zmieszaj olej z utwardzaczem i nałóż na podłogę za pomocą stalowej szpachelki, aplikatora
lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 30 m²/l).

4. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię
maszyną polerską z czerwoną tarczą.

Bona Craft Oil 2K Umbra

15–30 min

5. Ponownie nałóż warstwę oleju.

6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar
oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.

15–30 min

7. Aby zapewnić doskonałe wykończenie, wypoleruj
ostatni raz przy użyciu tarczy Bona Woolpad.

8–12 h

Inne informacje

Szczególne uwagi

•

Zaleca się zawsze nakładać warstwę wody przed zastosowaniem oleju
w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności i jednolitego koloru.

Aby zmniejszyć częstotliwość pielęgnacji i zabezpieczyć pigmentację,
na koniec można nałożyć środek Bona Traffic/HD.

•

W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie
warstwy środka Bona Traffic HD.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

B3

Malibu Dreams

Malibu
Clay
Poziom trudności: łatwy

Warstwa wierzchnia: H
 ard Wax

Szczotkowanie: opcjonalne

Oil Matte
Wykończenie: matowy efekt

Naturalny wygląd i zabezpieczenie w postaci twardego
oleju woskowego zapewniają styl i ochronę.

Środek Malibu Clay nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie
odkurz podłogę.
2. Usuń wszelkie nierówności z powierzchni,
nakładając cienką warstwę wody. W tym celu
można użyć gąbki lub wałka o krótkim włosiu.
Ogranicz ilość wody, ale zadbaj o to, by zwilżyć
całą powierzchnię drewnianą.

12 h

3. Dokładnie zamieszaj i nałóż olej na podłogę
za pomocą szpachelki ze stali nierdzewnej, aplikatora lub białej tarczy polerskiej (ok. 30 m²/l).

15–30 min

4. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię
maszyną polerską z czerwoną tarczą.

15–30 min

1x Bona Craft Oil Clay

5. Ponownie nałóż warstwę oleju.

6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar
oleju przy użyciu bawełnianych szmatek. Pozostaw do wyschnięcia.
1x Bona Hard Wax Oil Matte

7. Odkurz powierzchnię i nałóż jedną warstwę
środka Bona Hard Wax Oil Matte za pomocą
wałka Bona z mikrofibry (5 mm) (20–24 m²/l).
Pozostaw do wyschnięcia.

Inne informacje
•

Zaleca się zawsze nakładać warstwę wody przed zastosowaniem oleju
w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności i jednolitego koloru.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

12 h

12–24 h

D2

Malibu Dreams

Malibu
Rock
Poziom trudności: łatwy

Warstwa wierzchnia: Craft Oil Graphite

Szczotkowanie: opcjonalne

Wykończenie: naturalny, matowy efekt

Piękne połączenie grafitu i drewna tworzące rustykalny,
a zarazem elegancki efekt.

Środek Malibu Rock nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie
odkurz podłogę.
2. Usuń wszelkie nierówności z powierzchni,
nakładając cienką warstwę wody. W tym celu
można użyć gąbki lub wałka o krótkim włosiu.
Ogranicz ilość wody, ale zadbaj o to, by zwilżyć
całą powierzchnię drewnianą.

12 h

3. Dokładnie zamieszaj i nałóż olej na podłogę
za pomocą aplikatora lub czerwonej tarczy
polerskiej (ok. 20 m²/l).

4. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię
maszyną polerską z czerwoną tarczą.

Bona Craft Oil Graphite Neutral

5. Ponownie nałóż warstwę oleju.

6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar
oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.

15–30 min

7. Aby zapewnić doskonałe wykończenie, wypoleruj
ostatni raz przy użyciu tarczy Bona Woolpad.

12–24 h

Inne informacje
•

15–30 min

Zaleca się zawsze nakładać warstwę wody przed zastosowaniem oleju
w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności i jednolitego koloru.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

D3

Garden Atmosphere

Garden
Rich
Poziom trudności: średni

Warstwa wierzchnia: H
 ard Wax
Oil XM

Szczotkowanie: opcjonalne

Wykończenie: d
 oskonale
matowy efekt
Wykończenie w kolorze ciemnym z matową, pokrytą
twardym woskiem powierzchnią, zapewniające styl
i ochronę.

Środek Garden Rich nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie
odkurz podłogę.
2. Nałóż środek Bona Rich Tone, korzystając
z wałka (8–10 m2/l).

5–10 h

3. Dokładnie zamieszaj i nałóż olej na podłogę
za pomocą aplikatora lub czerwonej tarczy
polerskiej (ok. 20 m²/l).
Bona Rich Tone

Bona Craft Oil Graphite

4. Odczekaj 15–30 minut, aby olej mógł się wchłonąć. Wypoleruj powierzchnię maszyną polerską
z czerwoną tarczą, w razie potrzeby dodając
więcej oleju.

15–30 min

5. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar
oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.

15–30 min

6. Pozostaw do wyschnięcia.
Bona Hard Wax Oil XM

7. Odkurz powierzchnię, a następnie nałóż 1–2
warstwy środka Bona Hard Wax Oil XM, w zależności od wymaganego stopnia odporności
na zużycie.

Inne informacje
•

W tej stylizacji do wykończenia powierzchni służy środek Extra Matt
Hardwax Oil.
Wybierz wersję matową lub jedwabiście matową, aby jeszcze
bardziej ożywić wnętrze.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

12 h

16–24 h

G1

Nordic Shimmer

Nordic
Ash
Poziom trudności: łatwy

Warstwa wierzchnia: Craft Oil 2K Ash

Szczotkowanie: opcjonalne

Wykończenie: naturalny, matowy efekt

Połączenie surowego drewna z kolorem popielatym
daje wspaniały efekt. Rustykalny, nordycki styl.

Środek Nordic Ash nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem
ściernym o granulacji 120. Starannie odkurz podłogę.
2. Usuń wszelkie nierówności z powierzchni,
nakładając cienką warstwę wody. W tym celu
można użyć gąbki lub wałka o krótkim włosiu.
Ogranicz ilość wody, ale zadbaj o to, by zwilżyć
całą powierzchnię drewnianą.

12 h

3. Zmieszaj olej z utwardzaczem i nałóż na podłogę za pomocą stalowej szpachelki, aplikatora
lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 30 m²/l).

4. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię
maszyną polerską z czerwoną tarczą.

Bona Craft Oil 2K Ash

15–30 min

5. Ponownie nałóż warstwę oleju.

6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar
oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.

15–30 min

7. Aby zapewnić doskonałe wykończenie, wypoleruj ostatni raz przy użyciu tarczy Bona Woolpad.

8–12 h

Inne informacje

Szczególne uwagi

•

Zaleca się zawsze nakładać warstwę wody przed zastosowaniem oleju
w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności i jednolitego koloru.

Aby zmniejszyć częstotliwość pielęgnacji i zabezpieczyć pigmentację,
na koniec można nałożyć środek Bona Traffic/HD.

•

W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie
warstwy środka Bona Traffic HD. Wersja Extra Matt jest zalecana
do ochrony powierzchni.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

G3

Touch of Grace

Grace
Dark
Poziom trudności: średni

Warstwa wierzchnia: Traffic HD SM

Szczotkowanie: wymagane Wykończenie: jedwabiście matowy efekt

Wytworność i elegancja za sprawą szczotkowania
i malowania.

Środek Grace Dark nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi
drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.

1x Bona Classic

2 x Bona Decor Paint
Dark Grey

1x Bona Traffic HD SM

2. Nałóż środek Bona Classic za pomocą wałka lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 8–10 m²/l).

1–2 h

3. Nałóż farbę wałkiem Bona z mikrofibry
(5 mm) i pozostaw do wyschnięcia.

2–3 h

4. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu
zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji
120. Odkurz lub zetrzyj pył.
5. W razie konieczności, aby zapewnić pełne
pokrycie, należy nałożyć drugą warstwę farby
i poczekać do wyschnięcia.

2–3 h

6. Zabezpiecz powierzchnię środkiem Bona Traffic
HD SM.

6–12 h

7. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.

Inne informacje
•

W przypadku wymaganej mniejszej odporności na zużycie można użyć
innego nieżółknącego lakieru, takiego jak Bona Novia lub Bona Traffic.

•

W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie
warstwy środka Bona Traffic HD.

Szczególne uwagi
Szczotkowanie jest wymagane w celu zachowania właściwości drewna.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

L1

Garden Atmosphere

Garden
Classic
Poziom trudności: łatwy

Warstwa wierzchnia: Novia

Szczotkowanie: opcjonalne Wykończenie: jedwabiście matowy efekt

Klasyczny wygląd lakierowanej podłogi
z jedwabiście matową powierzchnią.

Środek Garden Classic nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi
drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120 lub drobniejszym.

2. Nałóż środek Bona Classic za pomocą wałka lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 8–10 m²/l).

1–2 h

3. Nałóż środek Bona Novia wałkiem Bona z
mikrofibry (11 mm) i pozostaw do wyschnięcia.

2–3 h

1x Bona Classic

4. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu
zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji
120. Odkurz lub zetrzyj pył.

2 x Novia Silk matte

5. Nałóż drugą warstwę środka Bona Novia (ok.
8–10 m²/l).

Inne informacje
•

W przypadku wymaganej większej odporności na zużycie warto zamienić
środek Novia na środek Mega lub Traffic/Traffic HD.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

12–24 h

L2

New Modern

Modern
Soul
Poziom trudności: łatwy

Warstwa wierzchnia: Traffic Matte

Szczotkowanie: opcjonalne

Wykończenie: matowy efekt

Ciepła, intensywna barwa podłogi i uszczelnienie
w postaci warstwy ochronnej.

Środek Modern Soul nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.

1x Bona Intense

2. Nałóż środek Bona Intense za pomocą wałka lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 8–10 m²/l).

1–2 h

3. Nałóż środek Bona Traffic Matt wałkiem Bona
z mikrofibry (11 mm) i pozostaw do wyschnięcia
(ok. 8–10 m²/l).

2–3 h

4. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu
zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji
120. Odkurz lub zetrzyj pył.

5. Nałóż drugą warstwę środka Bona Traffic Matte.

2 x Bona Traffic Matte

6. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.

Inne informacje
•

W przypadku wymaganej mniejszej odporności na zużycie można użyć
innego lakieru, takiego jak Bona Novia lub Bona Mega.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

12–24 h

L3

Malibu Dreams

Malibu
Amber
Poziom trudności: średni

Warstwa wierzchnia: Mega Gloss

Szczotkowanie: opcjonalne Wykończenie: błyszczący efekt

Idealny styl stanowiący połączenie klasycznego,
ciepłego odcienia drewnianej podłogi
i zabezpieczenia błyszczącym lakierem.

Środek Malibu Amber nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.		

2. Nałóż środek Bona Amber za pomocą wałka
lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 8–10
m²/l).

2 x Bona Amber

2 x Bona Mega Gloss

1–2 h

3. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu
zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji
120. Odkurz lub zetrzyj pył.

4. Nałóż kolejną warstwę środka Bona Amber.

1–2 h

5. Nałóż środek Bona Mega Gloss wałkiem Bona
z mikrofibry (11 mm) i pozostaw do wyschnięcia
(ok. 8–10 m²/l).

2–3 h

6. Nałóż drugą warstwę środka Bona Mega Gloss.

12–24 h

Inne informacje

Szczególne uwagi

•

Aby uzyskać lustrzany efekt, zaleca się nałożenie łącznie 4 warstw.

Czystość ma szczególne znaczenie podczas pracy z lakierami o wysokim
połysku. Przed nałożeniem końcowej warstwy za pomocą wałka warto
nałożyć jedną warstwę środka Mega Gloss, korzystając ze szpachelki ze
stali nierdzewnej. Jest to doskonała metoda czyszczenia.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

N1

Nordic Shimmer

Nordic
Natural
Poziom trudności: łatwy

Warstwa wierzchnia: Traffic Natural

Szczotkowanie: opcjonalne

Wykończenie: naturalny, matowy efekt

Wygląd i wrażenie prawdziwego drewna, a także
wrażenie chodzenia boso po jedwabiu.

Środek Nordic Natural nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.		

2. Nałóż środek Bona Natural zgodnie z kierunkiem usłojenia drewna za pomocą wałka lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 10–12 m²/l).

2 x Bona Natural

3. Wykonaj szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z
diamentowych materiałów ściernych Bona
o granulacji 120.

4. Nałóż drugą warstwę środka Bona Natural
w taki sam sposób.

5. Zabezpiecz powierzchnię środkiem Bona Traffic
Natural.

1x Bona Traffic Natural

1–2 h

2–3 h

12–24 h

6. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.

Inne informacje

Szczególne uwagi

•

W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie
warstwy środka Bona Traffic Natural.

•

Środek Bona Traffic Natural zapewnia twardszą powierzchnię
niż tradycyjne lakiery. W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto
zamienić środek Bona Traffic HD Extra Matt na podobny preparat
ułatwiający czyszczenie.

Pokrywanie podłóg w jodełkę przyciemniającym lakierem może sprawiać
trudności. W tym przypadku najlepiej sprawdzają się podłogi złożone
z desek o różnej długości.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

W1

New Modern

Modern
Pale
Poziom trudności: średni

Warstwa wierzchnia: Traffic HD XM

Szczotkowanie: opcjonalne Wykończenie: doskonale matowy efekt

Wygląd i wrażenia zeszlifowanego drewna i biały
pigment uwypuklający efekt.

Środek Modern Pale nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.

2. Nałóż środek Bona White zgodnie z kierunkiem
usłojenia drewna za pomocą wałka lub innego
odpowiedniego aplikatora (ok. 12 m²/l).

2 x Bona White

1x Bona Traffic HD XM

1–2 h

3. Wykonaj szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z
diamentowych materiałów ściernych Bona
o granulacji 120.

4. Nałóż drugą warstwę środka Bona White w taki
sam sposób.

2–3 h

5. Zabezpiecz powierzchnię środkiem Bona Traffic
HD XM.

6–12 h

6. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.

Inne informacje

Szczególne uwagi

•

W przypadku wymaganej mniejszej odporności na zużycie można użyć innego
nieżółknącego lakieru, takiego jak Bona Novia lub Bona Traffic.

•

W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie warstwy
środka Bona Traffic HD.

Pokrywanie podłóg w jodełkę przyciemniającym lakierem może sprawiać
trudności. W tym przypadku najlepiej sprawdzają się podłogi złożone z desek
o różnej długości.

•

Najlepszy efekt bieli uzyskuje się, nakładając na koniec ekstramatowy lakier.
Alternatywnie można użyć środka Traffic Natural.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

W2

Nordic Shimmer

Nordic
Frost
Poziom trudności: łatwy

Warstwa wierzchnia: Craft Oil 2K Frost

Szczotkowanie: opcjonalne Wykończenie: naturalny, matowy efekt

Odrobina oleju pigmentowanego na biało uwydatnia
piękne detale drewnianej podłogi.

Środek Nordic Frost nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie
odkurz podłogę.
2. Usuń wszelkie nierówności z powierzchni,
nakładając cienką warstwę wody. W tym celu
można użyć gąbki lub wałka o krótkim włosiu.
Ogranicz ilość wody, ale zadbaj o to, by zwilżyć
całą powierzchnię drewnianą.

12 h

3. Zmieszaj olej z utwardzaczem i nałóż na podłogę za pomocą stalowej szpachelki, aplikatora
lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 30 m²/l).

4. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię
maszyną polerską z czerwoną tarczą.

Bona Craft Oil 2K Frost

15–30 min

5. Ponownie nałóż warstwę oleju.

6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar
oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.

15–30 min

7. Aby zapewnić doskonałe wykończenie, wypoleruj ostatni raz przy użyciu tarczy Bona Woolpad.

8–12 h

Inne informacje

Szczególne uwagi

•

Zaleca się zawsze nakładać warstwę wody przed zastosowaniem oleju
w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności i jednolitego koloru.

Aby zmniejszyć częstotliwość pielęgnacji i zabezpieczyć pigmentację,
na koniec można nałożyć środek Bona Traffic/HD.

•

W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie
warstwy środka Bona Traffic HD.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

W3

Nordic Shimmer

Nordic
Milk
Poziom trudności: łatwy

Warstwa wierzchnia: Craft Oil Frost

Szczotkowanie: opcjonalne Wykończenie: naturalny, matowy efekt

Olej pigmentowany na biało jest wcierany
w drewnianą podłogę w celu dokładnego
wygładzenia powierzchni i wydobycia dodatkowego
połysku.

Środek Nordic Milk nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
Efekt końcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu
podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie
odkurz podłogę.

2. Nałóż środek Bona Nordic Tone, korzystając
z wałka (8–10 m2/l).

Bona Nordic Tone

Bona Craft Oil Frost

5–10 h

3. Dokładnie zamieszaj i nałóż olej na podłogę
za pomocą aplikatora lub czerwonej tarczy
polerskiej (ok. 20 m²/l).

4. Odczekaj 15–30 minut, aby olej mógł się wchłonąć.
Wypoleruj powierzchnię maszyną polerską z czerwoną tarczą, w razie potrzeby dodając więcej oleju.

15–30 min

5. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar
oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.

15–30 min

6. Aby zapewnić doskonałe wykończenie, wypoleruj
ostatni raz przy użyciu tarczy Bona Woolpad.

12–24 h

Inne informacje

Szczególne uwagi

•

Aby zadbać o większą odporność na zużycie i zabezpieczyć pigmentację,
zaleca się zakończyć pielęgnację poprzez nałożenie środka Bona Hardwax Oil.

Aby zabezpieczyć pigmentację, jako ostatnią warstwę warto nałożyć
środek Bona Hardwax. W celu zachowania spójnego wyglądu zaleca się
zastosowanie wersji ekstramatowej.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów.
Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

