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BonaCoatings 

BONA PRIME AMBERSEAL  
   
Popis produktu: 
Základní lak na vodní bázi, který nabízí intenzivní, bohaté a teplé zbarvení podlah, kterého 
se dříve dosahovalo pouze prostřednictvím přípravků založených na rozpouštědlech. Bona 
Prime Amberseal má nízký obsah rozpouštědel (VOC) a krátkou dobou schnutí. 
  
Vlastnosti: 
 
• Bohaté zbarvení dřeva v jantarovém odstínu 
• Je založen na polyuretanové disperzi 
• Zamezuje bočnímu slepení parket 
• Neobsahuje NMP ani NEP 
• Vyhovuje požadavkům VOC 2010 
 
 TECHNICKÁ DATA 
 
Typ laku:  Zabarvený jednosložkový polyuretanový základní lak na vodní bázi 

Obsah pevných částic: Přibližně 32% 
Obsah rozpoušt ědel:  95 g/l 

Nanášené množství:  8-10 m²/l 

Doba schnutí: 1-2 hodiny (při 20°C/rel. vlhkosti 60%)  
Nástroje pro aplikaci: Váleček nebo štětec Bona 
Bezpečnost:  Neklasifikován 
Kódové číslo druhu odpadu:  08 01 12 
Likvidace obal ů: Přes DSD nebo Interseroh 
Osvědčení o zp ětném 
odb ěru a využití odpadu 
z obalů: 

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Skladování:  1 rok od data výroby v uzavřeném originálním obalu  
Skladovatelnost / p řeprava: Teplota během transportu a skladování nesmí klesnout pod +5°C  

ani překročit +25°C  
Likvidace obal ů: Prázdné obaly je třeba zlikvidovat ve shodě s místními předpisy. 
Balení: 3 x 5 litrů (44 krabic na paletu) 
 
  

 
   
Povrch, na který má být nanášen, musí být vybroušen na holé dřevo, suchý a zbaven prachu z 
broušení, oleje, vosku apod. Pro konečné broušení dřeva je třeba používat systém Bona Scrad nebo 
Bona mřížku zrnitosti P120.  
  
Před používáním vyčkejte, dokud produkt nedosáhne pokojové teploty a protřepejte jej. Optimální 
podmínky pro nanášení: mezi 18-22°C a relativní vlh kost vzduchu 40-60%. Vysoké teploty a nízký 
obsah vlhkosti zkracuje dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost ji prodlužuje.  Absolutn ě 
minimální teplota pro použití je 13°C . 

 

 
Bytové prostory: Komer ční prostory: 
2x Bona Prime Amberseal 2x Bona Prime Amberseal 
1-2x vrchní lak Bona  
 

2x vrchní lak Bona  
 

  

Postup použití 

Příprava 
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1. Základní lak nanášejte rovnoměrně pomocí válečku Bona Roller tak, abyste se vyhnuli 
nahromadění laku na jednom místě. Abyste se vyhnuli rozdílům zbarvení, je třeba dbát na to, 
abyste dosáhli jednotné úrovni nasycení dřeva. Udržujte okraje v mokrém stavu, abyste vždy 
válečkem navazovali do ”živého” laku.  

2. Po vyschnutí proveďte mezibrus pomocí systému Bona Scrad nebo smirkového papíru zrnitosti 
P150 nebo jemnějšího.  

3. Odstraňte veškerý prach, naneste následnou vrstvu laku Bona Amberseal a nechejte ji vyschnout. 

4. Naneste 1-2 vrstvy vrchního laku Bona na vodní bázi dle požadavků na odolnost proti oděru. 

 
  

 
  
Lak Bona Amberseal by se nikdy neměl používat jako konečná úprava dřevěných podlah. 
 
 

 
 
Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na 
úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané 
použití. Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických 
informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických 
směrnicích a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných 
předpisů. 
 
 
Podrobnější informace o produktu včetně bezpečnostního listu naleznete na www.bona.com. 
Aktualizováno 1.11.2010 
 
  
Výrobce:       BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden 
               Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505 
 
Distributor:   Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                          Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161, www.bona.com 
 
 
 

Upozornění 

Údržba 

Způsob nanášení 


