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Povrchová  
   úprava 

Základní lak, který dává dřevu krásný bělostný vzhled. Intenzita bílé barvy 
lze zvýraznit opakováním počtu aplikací. Aplikování jedné vrstvy obvykle 
zachová pocit surového neošetřeného dřeva. Použitím dvou nebo více 
vrstev dodá dřevu bílé syté zabarvení. Lak je určen pro aplikaci válečkem. 
Po aplikaci základního laku Bona White aplikujte vrchní lak Bona – 
natural, extra mat nebo mat.  
  

• Krásný bělostný vzhled 

• Snižuje nažloutnutí dřeva 

• Jednoduchá aplikace válečkem 

• Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise 
 

 

 
Typ produktu:    1-složkový polyuretan/akrylát na vodní bázi, základní lak  

Sušina – obsah:    30% 

VOC:                               max. 60 g/ litr  

Ředění:     neředit 

Doba schnutí:                  2-3 hodiny při 20C a 60% relativní vlhkosti vzduchu 

Nářadí k aplikaci:    Bona Roller (váleček k aplikaci vodních laků)  

Spotřeba:    12 m2/ litr (cca 83g/m2) na jednu vrstvu 

Bezpečnost:                     neklasifikován 

Čištění nářadí:   odstraňte zbytky materiálu před zaschnutím. Čistěte vodou.     

   Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.       

Osvědčení o zpětném  

odběru a využití odpadu  

z obalů:                            společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F-050 20 134 

Záruční lhůta:    1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu. 

Skladování/přeprava:      teplota nesmí klesnout pod +5ºC nebo být vyšší než +25ºC během 

                                        skladování a přepravy. 

Likvidace:    odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními 

                                        předpisy. 

Balení:   10 x 1 litr (50 krabic na paletě) 
                                        3 x 5 litrů (44 krabic na paletě) 
Certifikace:                      GreenGuard; DIBt 
 

                                

 
 
Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být 
lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku 
a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva doporučujeme použít unašeč Bona Quattro. 
 
Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota 
mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu 
zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. 
Minimální teplota pro aplikaci je 13°C. 

 

 
Vzhled přírodního dřeva:                            Bílý vzhled dřeva:  
1x Bona Prime White + 2x Bona vrchní lak       2x-3x  Bona Prime White + 2x Bona vrchní lak  
 

Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by 
mohlo nabobtnat. Zajistěte dobré větrání místnosti. Nedoporučujeme vrchní lak Bona 
Mega, podlaha může postupem let lehce žloutnout.  
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1.    Protřepejte důkladně kanystr Bona White. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby  
       pečlivě promíchejte po dobu 1 minuty. Nalijte lak do nádoby (krabice + lakovací sáček).     
       Doporučujeme nalévat lak skrz jemné sítko pro minimalizování škraloupů a nečistot. 
 

2.    Aplikujte základní lak Bona White pomocí válečku Bona Roller. Válečkem vždy  
       navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku. Spotřeba 12 m2/ litr (cca  
       83 g/ m2).  
 

3.    Nechte zaschnout (cca 2-3 hod), poté proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad  
       System nebo brusiva se zrnitostí P150 nebo jemnějšího, abyste odstranili vystupující  
       vlákna dřeva.  
 
4.    Podlahu vyluxujte. 
 
5.    Pokud požadujete sytější vzhled bílé podlahy, aplikujte další vrstvu základního laku  
       Bona White ještě předtím, než nanesete vrchní lak Bona. Aplikací vrchního laku docílíte  
       odolnost proti opotřebení.   
        
 

 
 
1.    Začněte tak, že použijete štětec pro aplikaci laku v rozích místnosti a podél stěn. Poté  
       aplikujete lak válečkem podél místnosti, od stěny ke stěně ve směru vláken dřeva. 
 

2.    Lehce rozetřete válečkem tahy po štětci. 
 

3.    Nanesete další pruh laku podél stěny, ale nechte volný pruh před předešlým pruhem        
       laku. 
 
4.   Po cestě zpět vyplňte vynechané místo. Váleček nenamáčejte v laku. Sušší váleček  
      nevytvoří přesahy. 
 
5.    Opakujte tento postup do konce místnosti.   

 
Poznámka: Bona White je převážně určený pro prkna nebo podlahy položené v jednom 
směru. Riziko viditelných napojení při nanášení laku proti směru vláken. 

 

 
 

Bona White by nikdy neměl být použit pro konečné ošetření dřevěných podlah.  
 
 
 
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz. 
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