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Dwukomponentowy lakier na bazie wody do zabezpieczania powierzchni podłóg 
drewnianych na obszarach komercyjnych o lekkim i średnim natężeniu ruchu. 

 
 

 

Typ: 2-komponentowy, nawierzchniowy lakier poliuretanowy na 
bazie wody 

Połysk (w 60°): Połysk: 85%,   Półmat: 50%,   Mat: 20%  

Mieszanie: 1 część Wave 2K Hardener na 1 litr Wave 2K (4%) 

Czas przydatności: 4 godziny w 20°C (krócej w wyższych temperaturach) 

Rozcieńczanie: Nie rozcieńczać 

Czas schnięcia, do: - Matowienia/nałożenia kolejnej warstwy: 2-3 godziny* 
- Lekkieużytkowanie: 24 godziny* 
- Pełnego utwardzenia: 7 dni* 

*w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% 
wilgotności względnej 

Narzędzia: wałek Bona lub aplikator Bona 

Wydajność: 8-10 m2/litr (100-120 g/m2) na warstwę 

Bezpieczeństwo: Lakier: niesklasyfikowany 

Utwardzacz: sklasyfikowany (patrz: karta charakterystyki) 
     GISCODE:               W2/DD+ 

Czyszczenie: Narzędzie należy myć wodą. 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 z utwardzaczem (36 kartony na palecie) 
 

 

Przed aplikacją powierzchnię należy pokryć lakierem podkładowym Bona na bazie wody. 
Upewnij się, że podłoga jest zaaklimatyzowana, dobrze wyszlifowana, sucha i bez pyłu, 
olejów, wosku i innych zanieczyszczeń. Pozostaw lakier i utwardzacz do osiągnięcia 
temperatury pokojowej. 

 
Optymalne warunku do aplikacji to 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej. Wysokie 
temperatury i niska wilgotność skracają, niskie temperatury i wysokie temperatury 
wydłużają czas schnięcia. Minimalna temperatura do aplikacji to 13°C. 

 

 

Surowe drewno: 
1x Bona Primer 
1x Bona Wave 2K 

 Matowanie 
1x Bona Wave 2K 

Uwaga: Nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw dziennie, jako że może to 
powodować nadmierne pęcznienie drewna. Zapewnij dobrą wentylację podczas schnięcia. 
Złe warunki podczas schnięcia mogą skutkować osłabionym filmem oraz niższą 
przyczepnością. 
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1. Wstrząśnij pojemnikiem z lakierem i dodaj jedną butelkę utwardzacza Wave 2K 

Hardener. Natychmiast zacznij mieszać, wstrząsaj nią przez minutę. Włóż załączony 
filtr/sitko. Jeśli miesza się mniejsze ilości lakieru, odpowiednią ilość należy przelać do 
osobnego pojemnika. 1 litr lakieru odpowiada jednej części utwardzacza, 2 litry – 
dwóm częściom, itd. Mieszanina lakieru i utwardzacza powinna zostać zużyta 
natychmiast, a najpóźniej w ciągu 4 godzin. 

2. Nałóż lakier za pomocą wałka Bona lub aplikatora do lakieru. Przesuwaj narzędziem 
płynnym ruchem wzdłuż lub w poprzek włókien drewna, zapobiegając gromadzenia 
produktu w jednym miejscu. Unikaj nakładania się na siebie produktu. Zostaw do 
wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy. Na każdą nową warstwę należy 
przewidzieć nieco dłuższy czas schnięcia. 

3. Jeśli to konieczne, wykonaj międzyszlif siatką ścierną bądź systemem materiałów 
ściernych Bona (granulacja 150 lub drobniejsza) i usuń pył przed nałożeniem 
ostatniej warstwy lakieru. Uwaga: jeśli poprzednia warstwa schła przez ponad 24 
godziny, wykonanie międzyszlifu będzie zawsze konieczne. 

Na podłogę będzie można wejść ok. 8 godzin po nałożeniu ostatniej warstwy. 
Powierzchnia powinna schnąć przez przynajmniej 1 tydzień, zanim przykryje się ją 
dywanem bądź inną wykładziną lub obciąży ciężkimi przedmiotami. Przez pierwszy tydzień 
należy unikać czyszczenia na mokro. 

 
 

 

Czyść podłogę za pomocą Bona Cleaner bądź środka do czyszczenia podłóg drewnianych 
Bona. Używaj pada z mikrofibry. Można co jakiś czas nakładać dodatkowe warstwy lakieru. 
Częstotliwość tego zabiegu można zredukować poprzez okresową aplikację Bona Freshen 
Up lub środka do odświeżania podłóg drewnianych Bona. Odnowią one zszarzałą podłogę, 
pozwalając jednocześnie na aplikację nowych warstw lakieru bez konieczności szlifowania 
podłogi do surowego drewna. 

 
Szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji są dostępne na 
www.bona.com/floorcare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Aplikacja 

http://www.bona.com/floorcare

