STEP BY STEP

SYSTEM
Bona Home Classic, Lac de Parchet
Parte a sistemului Bona Home de renovare a parchetului

Bona Home Lac de Parchet, Classic
Pentru parchet din lemn și plută, supus
uzurii normale

STEP BY STEP

•

Adaptare bună

SYSTEM

•

Ușor de aplicat

•

Fără miros neplăcut

•

BONA HOME LAC DE PARCHET CLASSIC este cea mai bună alegere pentru
protejarea podelelor din lemn și plută, suspuse unei uzuri normale. Se aplică cu ușurință,
se usucă repede și este virtual inodor.

SISTEM PAS-CU-PAS

ȘLEFUIRE

REPARARE

GRUNDUIRE

LĂCUIRE

DATE TEHNICE

Bază:

Pe bază de apa, 1 component, pre-polimer

Timp de uscare: 3 ore

Acoperire:

8-12m2/L

Curățare unelte: Apă

Ambalaj:

1 și 4L

Depozitare:

A se feri de îngheț

VOC :

<140 g/l VOC.

Valabilitate:

2 ani

Aplicator:

Roller

Certiﬁcări:

Greenguard

PREPARATION:

Șlefuiți parchetul până la lemnul crud. Suprafața trebuie să ﬁe uscată și necontaminată cu praf sau alți agenți contaminanți. Înainte de
aplicarea lacului, suprafața se tratează cu Bona Grund de Parchet și se lasă 1-2 ore să se usuce.

APPLICATION:

1. Agitați bine recipientul.
2. Aplicați un prim strat uniform de Bona Lac de Parchet
folosind o rolă (Bona Rolă de ﬁnisaje) sau o pensulă și
apoi lăsați să se usuce 2-3 ore.

4. Aplicați al doilea strat de lac. Pe podea se poate circula cu
atenție după o zi. Duritatea completă se atinge după o saptămână.
Cu atenție, așezati la loc mobilierul. Pentru mai multă protejare,
puneți protecții de pâslă sub piciorul mobilei. Înainte de a acoperi
cu covoare, așteptați circa 2 săptămâni.

3. Dacă șlefuiți cu o mașină monodisc (plasă granulație 120)
atunci lăsați lacul să se usuce cca.10-12 ore. Aspirați și
ștergeți
cu o lavetă
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BONA HOME

SISTEMUL DE RENOVARE PENTRU PARCHET

La fel ca orice alt proiect, renovarea parchetului poate să ﬁe o provocare. Să cunoști exact ceea ce ai de facut, este cheia spre obținerea
rezultatelor superbe. Din acest motiv, am creat un sistem pas-cu-pas ce cuprinde produse și instrucțiuni pe întregul proces de renovare.
Pas-cu-pas spre o podea de lemn care arata ca noua. Mai multe detalii puteți aﬂa la bona.com sau la cel mai apropiat magazin.
Bona Home - sistemul tau de renovare pentru parchet.
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