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Bona Traffic HD Anti-slip 
Techninių duomenų lapas 

 
Apdaila 

 

Bona Traffic HD buvo sukurtas siekiant suteikti išskirtinį atsparumą įbrėžimams, batų 

žymėms ir cheminėms medžiagoms, tuo pačiu išlaikant atsparumą. Bona Traffic HD 

Anti-slip turi visas Bona Traffic HD savybes. Jo papildoma savybė tai, kad jis atitinka 

aukščiausius slydimo atsparumo standartus komercinės paskirties objektuose, laiptinėse 

ar vietose, kur padidėjusi slydimo rizika. Skaidrus, negeltoninantis medienos. 

 

• didesnė apsauga nuo atsitiktinių paslydimų; 

• ypatingai greitas džiūvimo laikas ir ilgaamžiškumas; 

• pilnas sukietėjimas po 12 valandų; 

• lengvas ir saugus naudojimas; 

• kvapas minimalus;  

•  GreenGuard patvirtinta žema teršalų emisija. Rekomenduojama  
mokykloms ir darželiams; 

• EC1RPlus   žemos teršalų emisijos klasifikacija (atitinka pačius 
griežčiausius pramoninių patalpų teršalų emisijos standartus); 

• mažas tirpiklių kiekis (VOC), <5%. 

 
 
 

Techniniai duomenys 

Produkto tipas: 2 komponentų vandens pagrindo poliuretaninis lakas  

Kietųjų dalelių kiekis: 32% 

             VOC: Maksimaliai 50 g/l (įskaitant kietiklį) 
               Atsparumas  

nusidėvėjimui: 1-2 mg/100 apsisukimų (SIS 923509)  

Blizgumas (prie 60°): Matinis: 15% 

Sumaišymas: 1 dalis Traffic HD kietiklio /1 litras Traffic HD Anti-slip (8 %)  

Sunaudojimo laikas: 4 valandos esant 20C (jeigu šilčiau - trumpiau) 

Skiedimas: Neskiesti 

Džiūvimo laikas: - paruošta šlifavimui/dengimui: 2-3 valandos * 
- normalus naudojimas: 12 valandų * 
- pilnas sukietėjimas: 3 dienos* 

                                    * esant normalioms klimato sąlygoms, 20C/60% R.H 
             Įrankiai: Bona volelis 

Išeiga: 1 l / 8-10 m
2
 (120-100 g/m

2
) sluoksniui  

Saugumas: Lakas: neklasifikuojama  

Kietiklis: klasifikuojama (žiūrėti saugos duomenų lapą) 

Valymas: Prieš plaunant vandeniu, nuvalykite lako likučius nuo įrankių 

                                    Uždžiūvęs lakas 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 4.95 litrai su kietikliu (36 dėžės paletėje) 

Sertifikatai: GreenGuard Gold 

EMICODE klasė EC1R
PLUS  

DIBt, saugus statybinis produktas  

AS 4586, P4 klasė 

BS 7976, maža slydimo tikimybė  

DIN 51 130, 
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Paruošiamieji darbai 
 

Prieš lakuojant, paviršių turite padengti Bona gruntu. Įsitikinkite, kad grindys yra 
kambario temperatūros, nušlifuotos ir nuo jų nuvalytos dulkės, alyvos likučiai ir kitos 
pašalinės medžiagos. Lakas ir kietiklis taip pat turi būti kambario temperatūros. 
Įstatykite filtrą ir gerai suplakite prieš naudojimą. 

 

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. 

 
Lakuotų grindų paruošimas 
Bona Traffic HD Anti-slip turi labai gerą sukibimą su gamykliniu laku ar perlakuotomis 
grindimis, bet prieš padengiant laku, paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas ir 
nušlifuotas.  

 

                 Padengimas 
 

Neapdirbta mediena: Perlakavimas: 
1x Bona Primer arba Bona Craft Oil 2K Valymas ir kruopštus šlifavimas 
2x Bona Traffic HD Anti-slip 1-2x Bona Traffic HD Anti-slip 

 

Pastaba: Nerekomenduojame dengti daugiau nei dviem sluoksniais per dieną, 
kadangi mediena gali išbrinkti. Užtikrinkite gerą ventiliaciją džiūvimo laiku. Prastos 
džiūvimo sąlygos gali pabloginti sukibimą. 

 

                  Naudojimas 

 

1. Sukratykite Traffic HD Anti-slip pakuotę ir supilkite vieną buteliuką Traffic HD 
kietiklio. Mišinį plakite 1 minutę ir įstatykite pridedamą filtrą. Jeigu maišote 
mažesnį kiekį, tuomet į atskirą indą įpilkite reikiamą kiekį lako. 1 litras lako atitinka 
vieną dalį kietiklio. 2 litrai – 2 dalis, ir t.t. Mišinys turi būti sunaudotas iš karto arba 
ne vėliau kaip per 4 valandas. 

2. Tepkite laką Bona voleliu. Atsargiai tepkite pakaitomis skersai ir medienos 
pluošto kryptimi, taip išvengsite produkto sankaupų. Stenkitės išlaikyti “šlapius 
šonus”, kad nebūtų susidubliavimų. Prieš tepant kitą sluoksnį leiskite išdžiūti. 
Numatykite šiek tiek ilgesnį džiūvimo laiką kiekvienam užteptam sluoksniui. 

3. Jeigu reikia, atlikite tarpinį šlifavimą naudojant tinklelį arba Bona švitro su 150 
grubumo sparneliais (arba smulkesniais) sistemą. Prieš galutinį lako sluoksnį 

pašalinkite dulkes. Pastaba: jeigu ankstesnis lako sluoksnis džiūvo ilgiau nei 24 

valandas, tuomet tarpinis šlifavimas yra būtinas. 

 

Ant grindų lengvai vaikščioti galima po 8 valandų po paskutinio lakavimo, o pilnai 

naudoti po 12 valandų. Tiesti kilimus bei dėti sunkius daiktus galima praėjus 3 paroms 

po lakavimo. Taip pat tuo metu venkite drėgno grindų valymo. Pastaba: Jeigu Traffic 
HD Anti-slip buvo naudojamas kartu su Bona Prime Deep ir Bona Create, tuomet 

kilimus kloti galima tik praėjus 1 savaitei nuo paskutinio lakavimo. 
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Priežiūra 

 

Valykite grindis mikropluošto audeklu su Bona Cleaner arba Bona Wood Floor 

Cleaner. Visuomeninėse patalpose gali tekti naudoti valymo mašiną. Pažeistus 

paviršius galite atnaujinti nauju Bona Traffic HD Anti-slip sluoksniu. 

 
Pastaba: Bona Freshen Up ir Wood Floor Refresher negali būti naudojamas kartu su 
Bona Traffic HD Anti-slip, kadangi gali būti paveikta atsparumo slydimui savybė. Taip 
pat neturėtų būti naudojamos poliravimo ar kitos grindų priežiūros priemonės. 

 
 

 
Išsamias techninės priežiūros instrukcijas rasite www.bona.com/floorcare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


