Lakas Bona Traffic
Paskirtis:
Bona Traffic tai dviejų komponentų vandens pagrindo 100 % poliuretaninis lakas, turintis mažiau nei
10 % tirpiklių, skirtas lakuoti medines grindis ypatingai intensyviai eksploatuojamose patalpose. Bona
Traffic pasižymi ypatingai dideliu atsparumu nusidėvėjimui (atitinka ÖNORM C 2354 C kategoriją),
braižymui, chemikalams, batų žymėms, negeltonina medienos, atsparus slydimui (atitinka DIN 18032 ir BS
7044:1990 reikalavimus). Bona Traffic IP (matinis) suteikia grindims „nematomą apsaugą“ ir natūralų,
alyvuotų grindų vaizdą. Bona Traffic Silk Matt (pusiau matinis) suteikia didesnį blizgumą, tačiau turi tokias
pačias lako savybes kaip ir matinis. Bona Traffic taip pat tinka gamykliškai lakuotų kamštinių grindų
perlakavimui. Bona Traffic atsparumas nusidėvėjimui: ~ 2,5 mg/100 apsukų (SIS 923509).
Svarbu: kai kurios medžio grindys, kaip pvz. deimantinės pušies arba stabilizuoto rudo buko,
gali būti gruntuojamos tik tirpiklių pagrindu pagamintais gruntais. Taip yra ir su kai kuriose Lietuvos
įmonėse gaminamu šviesaus uosio parketu, kuris nuo vandens raudonuoja. Šioms grindims
rekomenduojame naudoti gruntus, nesukeliančius medienos raudonavimo. Bona negali garantuoti
gero lako sukibimo su kitų gamintojų gruntais ir lakais.

Paruošiamieji darbai:
Lakuojamas paviršius turi būti gerai nušlifuotas iki švaraus medžio, sausas, gerai išvalytos visos
šlifavimo dulkės, alyva, vaškas ir kiti užteršimai. Geriausią rezultatą pasieksite paskutiniam medienos
šlifavimui naudodami šlifavimo-poliravimo mašiną Bona Buffer kartu su Bona švitro–sparnelio sistema arba
ne stambesniu kaip Nr. 120 šlifavimo tinkleliu arba disku.

Vartojimas:
• Lakavimo ir džiūvimo metu patalpos, grindų ir lako temperatūra negali būti žemesnė kaip +130 C.
Svarbu: prieš sumaišant ar prieš matuojant mažesnius kiekius, laką ir kietiklį reikia 1 minutę
kruopščiai plakti. Įstatykite pridedamą prie lako tinklinį filtrą į indo kaklelį. Po to lakas ir kietiklis
sumaišomi santykiu 10:1. Svarbu: supylus kietiklį į laką 1 minutę gerai plakite mišinį ir palaukite 5 min.
prieš padengimą. Paruoštas mišinys turi būti sunaudotas per 5 val.
Lakas tepamas tolygiai, pakankamu sluoksniu, kad galėtų išplaukti, bet vengiant balučių susidarymo.
Pirmam lako sluoksniui išdžiūvus, paviršius lengvai šlifuojamas naudojant Bona švitro – sparnelio sistemą
arba ne stambesnį kaip Nr. 120 šlifavimo tinklelį arba diską. Siekiant geriausių rezultatų, visi kiti lako
sluoksniai, išskyrus paskutinį, taip pat gali būti lengvai šlifuojami su Bona švitro-sparnelio sistema.
Rekomenduojami gruntai:
• Bona Prime Classic, Bona Prime Tempo, Bona Prime Intense (dengiami voleliu arba teptuku,
skirtais vandeniniams lakams), Bona Gel (dengiamas glaistykle).
Esant lentų šonų susiklijavimo rizikai, pvz. klojant statmenos medienos grindis, minkštos medienos
lentas ir kietmedžio grindis ant šildomo pagrindo, pirminiam grindų padengimui rekomenduojama naudoti
gruntą Bona Prime Classic arba Bona Prime Intense.
Rekomenduojami lakavimo būdai ant gryno medžio:
A. 1 sluoksnis Bona Prime Classic, Bona Prime Tempo, Bona Prime Intense ir 2-3 sluoksniai Bona
Traffic;
B.. 3 sluoksniai grunto Bona Gel ir 2 sluoksniai Bona Traffic;
C. 3-4 sluoksniai Bona Traffic.
Anksčiau lakuotos ir gamyklinio lakavimo grindys:
Prieš lakavimą paviršius negali būti vaškuotas, poliruotas ar paveiktas kitomis panašiomis
priemonėmis. Bona negali garantuoti gero sukibimo su kitų gamintojų lakais. Svarbu: prieš perlakavimą
visuomet reikia atlikti lakų sukibimo bandymą. Paruoškite nedidelį grindų plotą, taip kaip aprašyta toliau
ir padenkite jį sluoksniu Bona Traffic. Po 3 dienų pabandykite moneta nugremžti laką. Jei lakas lieka tvirtai
sukibęs su paviršiumi, sukibimas geras.
• Anksčiau lakuotų grindų paruošimas perlakavimui: Prieš padengimą grindys turi būti apdorotos
su Bona Prep System, vadovaujantis instrukcija ant Prep etiketes. Lengvai pašlifuokite grindis, naudojant
150 grūdėtumo Bona tinklelį. Padenkite grindis 1-2 sluoksniais Bona Traffic.

• Gamykliškai lakuotų grindų paruošimas perlakavimui: Prieš padengimą grindys turi būti
apdorotos su Bona Prep System, vadovaujantis instrukcija ant Prep etiketes. Padenkite grindis 1-2 sluoksniais
Bona Traffic.
Naudojami įrankiai: Bona volelis, Bona aplikatorius arba teptukas, skirti lakuoti vandens pagrindu
pagamintiems lakams.
Išeiga: 1 l / 8-10 m2 (120-100 g/ m2) vienam sluoksniui;
Džiūvimo laikas: 3-4 val. esant +200 C temperatūrai ir 60% santykinei oro drėgmei. Ant grindų
lengvai vaikščioti galima po 8 val. nuo paskutinio lakavimo. Per savaitę lakas galutinai sukietėja ir jį galima
valyti drėgnu skuduru, naudoti neutralias ar silpnai šarmines valymo priemones, kloti kilimus.

Priežiūra:
Įprastiniam grindų valymui naudokite dulkių siurblį arba Bona Cleaning Pad šluostę, esant reikalui
grindys valomos naudojant Bona Wood Floor Cleaner arba Bona Parkett Cleaner valiklius. Žymesniems
nešvarumams pašalinti naudokite didesnę koncentraciją Bona Parkett Cleaner arba mineralinį spiritą. Grindų
atšviežinimui naudojami Bona Wood Floor Refresher arba Bona Freshen Up. Grindų poliravimui – Bona
Parkett Polish.

Geriausias:
1 metai nuo pagaminimo datos, nepažeidus gamyklinio įpakavimo.
Pagaminimo datos šifravimas: pirmas ir antras skaičiai – metai; trečias ir ketvirtas skaičiai – metų
savaitė.

Laikymo ir transportavimo sąlygos:

Laikymo ir transportavimo metu oro temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5o C ir viršyti +25o C.

Tara (įskaitant kietiklį):
Indai po 1,1 l (tik IP) ir 4,95 l.

Valymo priemonės:
Panaudoti įrankiai išplaunami vandeniu. Sudžiūvusiam lakui nuvalyti naudojamas acetonas.

Utilizacija:
Likučiai ir tara utilizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Nepilkite lako likučių į
kanalizaciją.

Papildomi duomenys:
LOJ didžiausia leistina reikšmė ES šalyse (subkategorija 1.10): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010).
Bona Traffic turi daugiausiai 100 g/l LOJ.
Kietųjų dalelių kiekis: ~ 33 %.
Blizgumas (prie 60º) – IP: ~ 15, Silk Matt: ~ 45.

Gamintojas:
Bona, Švedija.

Importuotojas:
UAB “Vilkonda”
Eišiškių pl. 127, Vilnius, Lietuva
Tel.: (8~5) 232 93 56
WWW.PARQUET.LT

Saugos duomenys:
Lakas: Sudėtyje yra 2,5-10% metil-2-metoksietoksi propanolio. Saugoti nuo vaikų. Užtikrinti tinkamą
vėdinimą. Rekomenduojama naudoti nitrilo pirštines.
Kietiklis: Sudėtyje yra 50-75 % alifatinio poliizocianato. Dirginanti. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo ant odos. Mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nedelsiant kreiptis į

gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip
pavojingos atliekos. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Jeigu produktas gali patekti į akis, būtina dėvėti
apsauginius akinius.
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