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FinisajeBona Domo 
Fisă Tehnică 

Bona Domo cuprinde toate proprietățile esențiale pentru tratarea și protejarea lemnului 
podele într-un mod ușor și rapid. Bona Domo poate fi utilizată de la început până la 
sfârșit ca ambele strat de bază și de finisare excelând prin simplitatea utilizării. Formula 
clară, fără îngălbenire

• Construcție bună și claritate a filmului
• Iertare / aplicare ușoară
• Ușor de tăiat
• Non-îngălbenire

Amestec de poliuretan / acrilat monocomponent pe bază de apă

28% 

Satinat 40%,   Mat 18%   (valori aproximative) 

Dacă e necesar, diluaţi cu Bona Retarder (4%) 

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

Bona Rolă Poliester 

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

Ștergeți uneltele de materialul rezidual și apoi spălați cu apă curată. 
Materialul uscat se îndepărtează cu acetonă.

1 an de la data fabricației, în recipient original sigilat 
Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească 
+25°C în timpul depozitării sau al transportului. 

Tip de finisaj:  Corp 

solid:    Luciu (la 

60°):  Diluţie:  

Timp de uscare, 

până la: 

Unelte de aplicare: 
Consum:         
Siguranţă:
Curăţare: 

Valabilitate:  

Depozitare/

transport: 

Deşeuri: 

Ambalaj: 

Deșeurile sau recipientele goale vor fi valorificate 
conform reglementărilor   locale. 

3 x 5 litri (44 baxuri per palet) 

Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată, șlefuită bine, uscată și necontaminată cu 
praf, ulei, ceara sau alți agenți contaminanți. Înainte de utilizare așteptați ca lacul să 
ajungă la aceeași temperatură ambientală, inserați filtrul și agitați foarte bine recipientul.

Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă în aer. 
Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura 
scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. Temperatura minimă de 
utilizare este 13°C.

Lemn crud, varianta. 1: Lemn crud, varianta. 2:* 
1x  1x  Grund Bona 

Şlefuire intermediară gr.150 
2x Bona Domo 2x 

Bona Domo 
Şlefuire intermediară gr.150 
Bona Domo 

*În cazul podelelor cu risc de lipire laterală precum: lemn în ștorț, esențe moi și 
dușumele cu încălzire în suport, este recomandată întotdeauna aplicarea unui grund 
înainte de Bona Domo și în același timp trebuiesc luate măsuri pentru stabilizarea 
climatului

Pe speciile de lemn tropical, utilizați întotdeauna un grund mai întâi datorită unei 
posibile reacții cu săruri naturale din lemn.

Date Tehnice:

Pregătire

Schema de aplicare
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Notă: Nu este recomandat să aplicați mai mult de două straturi complete pe zi din 
cauza riscului deumflarea excesivă a lemnului.

1. Aplicați lacul utilizând o Rolă Bona. Aplicați  cu o mișcare netedă și continuă 
perpendicular pe fibră și apoi în lungimea fibrei, evitând acumulările de produs. 
Pentru evitarea urmelor de suprapunere, întotdeauna păstrați “ude” marginile 
secțiunilor finisate.  

2. Înainte de aplicarea următorului strat de lac, lăsați să se usuce foarte bine. Luați în 
calcul o prelungire a timpului de uscare cu fiecare strat de lac nou aplicat. Dacă 
este necesar efectuaţi o şlefuzire intermediară cu Bona Scrad System granulaţie 
P150 (sau mai fină) şi ştergeți foarte bine praful înainte de aplicarea stratului final 
de lac. Notă: Dacă au trecut mai mult de 24 ore de la aplicarea stratului anterior 
de lac, atunci șlefuirea intermediară este necesară întotdeauna.

Traficul pietonal uşor se poate exercita în ziua următoare. Lăsaţi suprafaţa să se 
maturizeze aprox. 1 săptămână înainte de a aşeza covoareşi obiecte grele.  
Deasemeni evitaţi curăţarea cu mop umed în acest interval de timp. 

Curățați pardoseala cu Bona Cleaner sau Bona Detergent pentru Parchet Lăcuit și 
laveta din microfibre. Se recomandă aplicarea ocazională a unui poliş sau refresher 
precum Bona Polish sau Bona Freshen care să menţină lustrul şi să protejeze 
suprafaţa podelei.   

Informații suplimentare despre curățare și întreținere sunt disponibile la  
www.bona.com/floorcare 

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera 
reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de 
lemn si a situatiei existente.  Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub 
controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta 
produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.

Aplicare

Întreţinere




