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Bona Domo
UN PAS ÎNAINTE PENTRU FINISAJELE DOMESTICE
Bona Domo este un membru al familiei Bona de finisaje premium. Are o
consistenţă bună și o formulă de uscare rapidă care protejează podeaua de
lemn în cel mai scurt timp. Bona Domo poate fi folosit de la început până la
sfârșit, atât ca grund, cât și ca lac și este ușor de şlefuit.
Iertător şi uşor de aplicat și cu o formulă care nu îngălbeneşte, acesta
înglobează toate proprietățile esențiale pentru tratarea și protejarea
pardoselilor din lemn. Pe bază de apă cu COV scăzut, Bona Domo oferă un
mediu de lucru sănătos.

DATE TEHNICE

APLICARE
Aplicați finisajul folosind o rolă Bona Poliester.
Întindeţi cu o mișcare lină, alternativ pe lungimea
şi perpedicular pe fibra lemnului. Aplicați uniform
pe întreaga suprafață. Mențineți întotdeauna o
"margine umedă" pentru a evita urmele de
suprapunere și lăsați să se usuce înainte de a
aplica un alt strat de finisaj. Anticipați un timp de
uscare puțin mai lung pentru fiecare strat aplicat.

(continuare)

- Gata de şlefuire/reacoperire: 1-2 ore*
- Trafic uşor: 24 ore*
- Rezistenţă completă: 7 zile*
*în condiţii climatice normale, 20°C/60% R.H.

Bona Rolă de Poliester

BENEFICII CHEIE

8-10 m2/litru (120-100g/m2) per strat

• Peliculă consistentă

Neclasificat

• Iertător/aplicare cu uşurinţă

Ştergeţi uneltele de reziduuri înainte de a le
spăla cu apă. Materialul întărit se îndepărtează
doar cu acetonă.

• Se şlefuieşte uşor
• Formulă fără efect de îngălbenire
• Lac şi Grund într-un singur produs

Temperatura să nu coboare sub +5°C sau să
depăşească +25°C în timpul depozitării sau al
transportului.

DATE TEHNICE
Tip de finisaj:
Corp solid:

bona.com/domo

1 an de la data producţiei, în recipient original
şi sigilat

1-component, pe bază
de apă, acrilat-poliuretan

Reziduurile şi ambalajele uzate se vor gestiona
în conformitate cu reglementările locale

28%

3 x 5 L (44 baxuri per palet)

