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Bona Intense 
Techninių duomenų lapas 

 
Tinka vidutinio šviesumo medienos spalvoms. Puikios trinties savybės ir ypač tinka 

grindims su pogrindiniu šildymu ir/arba statmenos medienos grindims, minkštos 
medienos lentoms. Tinka praktiškai visoms medžio rūšims ir ypač tropiniams 
medžiams. 

 

• Vidutinio šviesumo spalvos 

• Puikios trinties savybės 

• Geriausias pasirinkimas esant pogrindiniam šildymui 

• Sumažina lentų šonų susiklijavimo riziką  

• GreenGuard patvirtinta žema teršalų emisija. 

 

          Techniniai duomenys 

          
Produkto tipas: 1 komp. vandens pagrindo poliuretano gruntas  

Kietųjų dalelių kiekis: 32% 

VOC: Daugiausiai 60g/l 

Skiedimas: Jeigu reikia laikyti atidarytą pakuotę ilgesnį laiko tarpą, tuomet 

skiesti su Bona Retarder (4%). 

Džiūvimo laikas: 1-2 valandos esant 20C/60% R.H 

Įrankiai: Bona volelis 

Išeiga: 8-10 m²/l (120-100g/m²) sluoksniui 

Saugumas: Neklasifikuojama 

Valymas: Prieš plaunant vandeniu, nuvalykite produkto likučius nuo 
įrankių. Uždžiūvęs produkto nuvalomas acetonu. 

Galiojimo laikas: 1 metai nuo pagaminimo datos neatidarytoje taroje. 
Laikymas/ 

transportavimas: Transportavimo ir laikymo metu temperatūra neturi būti   

mažesnė kaip +5°C ir didesnė kaip +25°C.  

Utilizacija: Likučiai ir tuščia tara turi būti utilizuojami laikantis šalies 

                                    įstatymų. 

Tara: 3 x 5 litrai (44 dėžių paletėje) 
Sertifikatai: GreenGuard 

DIBt; saugus statybinis produktas  

EN 13501-1; atsparumas ugniai 

EN  71-3; tinkamumas vaikų žaislams 
 
 

             Paruošiamieji darbaiPre    

 
 

Užtikrinkite, kad grindys būtų kambario temperatūros. Paviršius turi būti nušlifuotas iki 
švaraus medžio. Išvalykite dulkes, alyvos likučius ir kitas pašalines medžiagas. 
Rekomenduojame galutinį šlifavimą atlikti su Bona Quattro ar Multi Disc. 

 

Geriausios sąlygos naudojimui: 18-25C ir 30-60% santykinė oro drėgmė. Esant  

aukštesnei temperatūrai ir žemesniam drėgnumui džiūvimo laikas trumpėja ir 
atvirkščiai. Minimali oro temperatūra naudojimo metu: +13° C. 

 
Apdaila

Padengimas 

 
Neapdirbta mediena: 

1x Bona Prime Intense 

 Lengvas šlifavimas 150 
grubumo 2-3x Bona Lakas 

 

Pastaba: Nerekomenduojame dengti daugiau nei dviem sluoksniais per dieną, kadangi 
mediena gali išbrinkti. 
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Bona Intense 
Techninių duomenų lapas 

 
Apdaila 

 

 

Naudojimas 

 

1. Naudodami Bona volelį, padenkite gruntą tolygiai, vengiant produkto sankaupų. 

Medienos prisotinimas turi būti vienodas, kad išvengtumėte spalvos variacijų. 
Stenkitės išlaikyti “šlapius šonus”, kad nebūtų persidubliavimų. 

2. Išdžiūvus, atlikite šlifavimą naudojant tinklelį arba Bona švitro su 150 
grubumo sparneliais (arba smulkesniais) sistemą. 

3. Nuvalykite dulkes ir padenkite 2-3 sluoksniais Bona vandeniniu laku, 
atitinkančiu dėvėjimo intensyvumo reikalavimus. 

 

           Priežiūra 
 

Bona Prime Intense neturi būti naudojamas kaip viršutinis sluoksnis medienos grindims. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pateikta informacija yra paremta dabartinėmis mūsų žiniomis ir nėra baigtinė. Vartotojas atsakingas už produkto 
naudojimą pagal paskirtį, pagal rekomeduojamą medienos rūšį ir grindų būklę prieš naudojimą. Bona 
garantuoja tik už produktą. Produkto pritaikymo sėkmingumo Bona nekontroliuoja. Jeigu abejojate, atlikite 
preliminarų testą arba susisiekite su bona technine tarnyba.  Prieš naudojant šį produktą vartotojas privalo 
perskaityti visą informaciją esančią etiketėje ir saugos duomenų lapuose 
 


