Bona Freshen Up
Technický list
Bona Freshen Up je ochranná vrstva na vodní bázi pro většinu
lakovaných podlah a hotových parket, jak v komerčních prostorách, tak i
v domácnostech. Oživuje poškrábané a mdlé povrchy a dodává jim
vzhled nově nalakovaných spolu s navazující ochranou proti opotřebení.






Specificky určen pro lakované dřevěné podlahy
Na polyuretanové bázi = nádherná ochranná kvalita
Bez obsahu vosků
V budoucnu dovoluje aplikace profesionálního laku
Splňuje požadavky EN 14904-2006 a DIN 18032-2 na protikluz

Technická data
Pojivo:
Ředění:
Doba schnutí:
Nářadí k aplikaci:
Spotřeba:
Bezpečnost:
Trvanlivost:
Skladování/transport:
Likvidace odpadů:
Balení:

polyurethan
neředit – produkt k okamžitému použití
0
cca. 2 hodiny (20 C/60%RH)
mikrovláknová utěrka žlutá - Bona Applicator Pad
2
cca. 30 – 50 m /litr
neklasifikován
nejméně 2 roky od data výroby, v původním
neotevřeném obalu
0
0
při teplotách od +5 C do +25 C. Chraňte před
mrazem.
nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být
řešeno v souladu s místními předpisy.
3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)
10 x 1 litr (50 krabic na paletě)

Příprava
Z podlahy odstraňte volnou špínu a písek. Podlahu důkladně vyčistěte přípravkem Bona
Cleaner. Tento postup opakujte, dokud nebudou z laku odstraněny ulpělé nečistoty.
Před aplikací Bona Freshen Up se ujistěte, že podlaha je zcela suchá. Nepoužívejte na
podlahy dříve voskované nebo olejované. Zbytky oleje a vosku zabraňují správné
přilnavosti Bon Freshen Up k podlaze. Vždy před použitím proveďte test přilnavosti
na nenápadném místě podlahy.

Aplikace
1.

Nádobu s produktem před otevřením několikrát protřepte směrem vzad &
vpřed. Bona Freshen Up aplikujte pomocí mikrovláknové utěrky žluté – Bona
Applicator Pad. Předtím žlutou mikrovláknovou utěrku lehce navlhčete vodou.
Bona Freshen Up aplikujte na podlahu rozléváním z nádoby ve 3 – 4 cm
2
širokých vlnovkách. Pracujte po malých sekcích v ploše cca 3m .

2.

Roztahujte Bona Freshen Up po malém úseku podlahy s jistotou, že je
pokryto veškeré dřevo. 1 litr Bona Freshen Up by měl být aplikován na 30 –
2
50 m plochy. Pro nejlepší výsledky aplikujte tenkou rovnoměrnou vrstvu.
Dokud je podlaha mokrá, omezte větrání v místnosti a případný možný vstup
vzdušného prachu na minimum.

3.

Bona Freshen Up roztírejte ve směru vláken dřeva. V tomto procesu
pokračujte, dokud není pokryta celá plocha podlahy. Nechte schnout min. 2
hod do její pochůznosti. Pokud bude třeba, aplikujte po této době druhou
vrstvu. Vždy aplikujte na celou plochu podlahy ve stejnoměrné vrstvě a
vzhledu.
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Bona Freshen Up
Technický list
Důležité: Během 24 hodin po konečné aplikaci se vyhněte silnému provozu a
přemisťování nábytku. Nářadí po aplikaci vyčistěte mýdlem a vodou.

Údržba
Po jednom týdnu od aplikace lze provádět mokré čištění. Pro běžné čištění použijte
Bona Cleaner. Nepoužívejte silně alkalické čisticí prostředky, které by mohly podlahu
poškodit.
Při ošetření podlahy polišem / leštěnkou, voskem nebo podobným materiálem, je
podlaha udržovaná přípravkem Bona Freshen Up stále přelakovatelná profesionálním
lakem.
Před aplikací laku musí být povrch podlahy ošetřen systémem Bona Prep s použitím
mřížky P150 k odstranění vrstev předešlých aplikací Bona Freshen Up. Po broušení
mřížkou použijte Bona Scrad System P220 k odstranění brusných stop a škrábanců.
Pro více informací o přelakování nahlédněte do technického listu produktu Bona Prep
na www.bona.com/cz.

Upozornění
Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti
druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt
již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro
ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen
přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních
listech tak, aby jim řádně porozuměl.
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.
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