Postup při přelakování

Povrchová
úprava

Aplikace nové vrstvy laku na již nalakované dřevěné podlahy je cenově efektivní
způsob, jak prodloužit životnost podlahy, kdy ještě není zapotřebí renovace. Postup je
snadný, spočívá v důkladném vyčištění povrchu, hladkému broušení a k aplikaci
nového laku. Odstraní se špína ve vláknech dřeva, stopy po podrážkách bot a stopy po
škrábancích. Vdechneme podlaze nový život.

NÁVOD JAK NA TO
Krok 1

Pro přelakování stávajícího povrchu doporučujeme aplikovat: Bona Traffic HD, Bona
Traffic HD Anti-slip, Bona Traffic a Bona Traffic Natural.
Řádná příprava povchu je velmi důležitá. Jak docílit krásného vzhledu po přelakování
se dozvíte níže. Vyberte si jeden z uvedených postupů.
Úprava povrchu je to nejdůležitější pro úspěšné přelakování podlahy. Rozdílné
povrchy, podmínky a způsob údržby a čištění podlahy nám určí, jaký postup zvolit.
Dvě možnosti jak postupovat:
A. Nově nainstalovaná, hotová lakovaná podlaha
B. Lakovaná dřevěná podlaha, která byla v provozu
Důležité!
Podlaha by měla být v bezvadném stavu, bez hlubokých škrábanců, velkých spár a
uvolněných či poškozených pvrků. Pokud je to možné, proveďte předtím, než podlahu
přelakujete, lokální opravy či zvažte kompletní renovaci podlahy.

Krok 2

Doporučené nástroje a nářadí:
 Bona FlexiSand a unašeč Quattro
 Bona Intermediate pad (unášecí pad)
 Bona Diamond Abrasives (diamantové brusivo) zrnitost P80 & P240
 Bona PowerScrubber a červené kartáče
 Bona Deep Clean Solution
 Excentrická bruska pro rohy a okraje místnosti
 Bona Čistící mikrovlákové pady (utěrky)
A. Nově nainstalované, nalakované hotové podlahy
Nově nainstalovanou hotovou podlahu s povrchovou úpravou můžeme zbrousit bez
předchozího čištění. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k ušpinění povrchu během
instalace.
Krok 3
1.

Ujistěte se, že je povrch čistý. Pokud je to nutné, vyčistěte jej pomocí Bona
PowerScrubber (červený kartáč) se zředěným čističem Bona Deep Clean Solution
(10%). Dávejte pozor, abyste nezanechali na podlaze louži čistícího roztoku.

2.

Nechte povrch vyschnout.

3.

Vybruste povrch pomocí diamantového brusiva Bona Diamod Abrasive zrnitostí
P240. Přichytněte diamantové unašeče pro Quattro disk s unašecími pady - Bona
Intermediate pad mezi nimi. Vybruste rohy a okraje místnosti manuálně nebo
pomocí excentrické brusky.

4.

Odstraňte jemný prach. Máte dvě možnosti:
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Postup při přelakování
a.

Povrchová
úprava

Vyčistěte povrch pomocí Bona PowerScrubber pouze s použitím čisté
vody v nádrži. Nechte povrch vyschnout.

b. Jemný brusný prach vysajte vysavačem nebo použijte antistatickou
utěrku Bona Dusting Pad. Naneste jednou tenkou vrstvu laku Bona
Traffic HD/Traffic pomocí nerezové špachtle. Nechte vyschnout cca. 3060 minut.
5.

Aplikujte 1-2 vrstvy laku Traffic HD/Traffic pomocí válečku.

B. Lakovaná dřevěná podlaha, která byla v provozu
Lakovaná podlaha, která byla v provozu, musí být řádně odmaštěna, než bude
následovat vybroušení povrchu. Řádné vybroušení povrchu je klíčem k úspěšné
přilnavosti laku. Pokud byla podlaha ošetřena voskem či leštěnkou, pak je důležité,
aby všechny leštěnky / vosky byly odstraněny z povrchu. V případě, že nebudou tyto
přípravky odstraněny, zvyšuje se riziko, že lak správně nepřilne k podlaze. Zkontrolujte
zda je na povrchu leštěnka / vosk sešrábnutím povrchu pomocí mince. Pokud se
materiál lehce odlupuje, na povrchu je stále vosk a je nutné jej odstranit.

1.

Odmastěte a vyčistěte povrch pomocí Bona PowerScrubber (červený kartáč) se
zředěným čističem Bona Deep Clean Solution (10%). Dávejte pozor, abyste
nezanechali na podlaze louži čistícího roztoku.

2.

Nechte povrch vyschnout.

3.

Vybruste povrch pomocí diamantového brusiva Bona Diamod Abrasive zrnitostí
P80. Přichytněte diamantové unašeče na Quattro disk s unašecími pady - Bona
Intermediate pad mezi nimi. V případě, že je na povrchu leštěnka / vosk, pak
povrch řádně zbruste. Seškrábněte povrch, abyste se ujistili, že je leštěnka / vosk
odstraněna z povrchu. Vybruste rohy a okraje místnosti manuálně nebo pomocí
excentrické brusky.

4.

Vyčistěte povrch pomocí Bona PowerScrubber pouze s použitím čisté vody v
nádrži. Nechte povrch vyschnout

5.

Zbruste povrch ještě jednou pomocí diamantového brusiva Bona Diamond
Abrasive zrnitostí P240.

6.

Odstraňte jemný prach. Máte dvě možnosti:
a.

Vyčistěte povrch pomocí Bona PowerScrubber pouze s použitím čisté
vody v nádrži. Nechte povrch vyschnout.

b. Jemný brusný prach vysajte vysavačem nebo použijte antistatickou
utěrku Bona Dusting Pad. Naneste jednou tenkou vrstvu laku Bona
Traffic HD/Traffic pomocí nerezové špachtle. Nechte vyschnout cca. 3060 minut.
7.

Aplikujte 1-2 vrstvy laku Traffic HD/Traffic pomocí válečku.
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