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Silane based adhesive with the new revolutionary titanium technology. 

Karta techniczna 

 

Bona Traffic HD Raw 
DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY 

Zachowuje wygląd surowego drewna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bona Traffic HD Raw to produkt, który zapewnia wysoki poziom ochrony podłóg drewnianych. 

Charakteryzuje się bardzo niskim połyskiem, a na dodatek nadaje podłodze wygląd surowego drewna. 

Produkt zapewnia niskie ryzyko poślizgu. Bona Traffic HD Raw posiada certyfikat EC1PLUS mówiący o 

bardzo niskiej emisji związków lotnych w pomieszczeniach, co sprawia, że jest bezpieczny dla zdrowia 

zarówno dla wykonawców jak i  użytkowników podłogi. 

 

• Zachowuje wygląd surowego drewna 

• Wysoka odporność  

• Łatwy i bezpieczny w aplikacji 

• Niskie ryzyko poślizgu 

• Nieżółknąca powłoka 

 

 



 

                2 
2021-11-01 
Ta karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje 
   

≈ 

Silane based adhesive with the new revolutionary titanium technology. 

Karta techniczna 

 

Bona Traffic HD Raw 
DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY 

Zachowuje wygląd surowego drewna 

 

 

 

DANE TECHNICZNE 

 
Typ produktu:     Dwukomponentowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody 

Zawartość substancji stałych:  ~32% 

Połysk (60°):     ~ 4% (na szkle) 

Proporcje mieszania:   1 część utwardzacza na 1 litr Traffic HD Raw lub 0,41l utwardzacza na 4,54l 

Traffic HD Raw (~8%) 

Czas przydatności do użycia:  Maksymalnie 3 godziny w 20°C (krócej jeżeli cieplej) 

Rozcieńczenie:    Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Retarder 

Czas schnięcia:     Kolejna warstwa: 2-4 godziny* 

    Lekkie użytkowanie: 24 godziny* 

    Pełne utwardzenie: 7 dni* 

Narzędzia:     Wałek Bona (11 mm) 

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

Bezpieczeństwo:    Lakier: niesklasyfikowany 

    Utwardzacz: sklasyfikowany (patrz karta charakterystyki) 

Mycie narzędzi:  Umyj narzędzia z resztek materiału minimalną ilością wody. Zaschnięty 

materiał można usunąć acetonem. 

Okres przydatności do zużycia:  1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu 

Przechowywanie/transport:  Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej 

+5°C ani przekroczyć +25°C. 

Odpady:   Resztki lakieru i puste opakowania powinny być utylizowane zgodnie z 

lokalnymi przepisami.  

Wielkość opakowań:   3 x 4,95l (zawiera utwardzacz) 

Certyfikaty:    EMICODE; EC1PLUS – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń 

  GREENGUARD Gold – bardzo niska emisja LZO 

Afnor; A+ – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń 

 

 

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

  

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki. 
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PRZYGOTOWANIE 
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 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperaturę 

i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. 

Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia. 

 

SYSTEMY APLIKACJI 
Standardowa aplikacja: 

1-2x Bona Primer1 

1-2x Bona Traffic HD Raw1 

 

Kolor: 

1x Bona Craft Oil 2K2 

2x Bona Traffic HD Raw  

 
1 Na powierzchnie należy nałożyć trzy warstwy 
2 Aby zminimalizować wykwity po oleju, zaleca się ograniczanie dawki aplikacji. Użycie szmatki owiniętej wokół 

pada pod polerką pomaga utrzymać olej na powierzchni. 

 

APLIKACJA 
1) Wstrząsnąć pojemnikiem lakieru i dodać utwardzacz. Natychmiast ostrożnie wstrząsaj przez 1 minutę. 

Zużyć przygotowany lakier w ciągu 3 godzin. Przy mieszaniu mniejszych ilości lakieru stosuj się do 

odpowiedniej proporcji. 

2) Aplikować za pomocą wałka Bona w ilości 8-10m2/litr (100-120g/m2). Nakładać na przemian w poprzek i 

wzdłuż słojów drewna, unikając gromadzenia się produktu. Zawsze utrzymuj „mokrą krawędź”, aby uniknąć 

błędów aplikacji. 

3) Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw. Zapewnić odpowiednią wentylację. 

4) W razie potrzeby wykonaj szlifowanie pośrednie przy użyciu Bona ScradPad lub materiałem ściernym o 

granulacji P150 (lub drobniejszą). Uwaga: Jeżeli czas pomiędzy aplikacją lakieru wynosi dłużej niż 24 

godziny, zawsze wymagane jest szlifowanie pośrednie przed kolejną warstwą. 

 

Lekki ruch pieszy można wznowić po 24 godzinach, ale powierzchnia pozostanie podatna na zarysowania i 

uszkodzenia aż do całkowitego utwardzenia. Pełne utwardzenie uzyskuje się po około 7 dniach. Nie przykrywać 

ani nie czyścić na mokro powierzchni aż do całkowitego utwardzenia. 


