
Bona Mega ONE Apdaila 
Techninių duomenų lapas   
 
Lyderiaujanti priemonė medinių grindų apdailoje. „Bona Mega ONE - greitai džiūstantis, 
lengvai šlifuojamas ir ypač geros sudėties lakas, sukurtas meistrams, siekiant 
supaprastinti jų darbo dieną. „Mega ONE“ užtikrina greitesnį ir lengvesnį darbą, tuo pačiu 
suteikiant atsparumą medinėms grindims. Šis lakas sukuria gražų, šiltą medienos 
atspalvį, tuo pačiu užtikrina ilgalaikę medinių grindų apsaugą gyvenamosiose ar vidutinio 
intensyvumo komercinėse patalpose. Galima naudoti kartu su gruntu arba be jo. Skaidri, 
negeltoninanti medžio sudėtis. 

 
• ypač gera sudėtis;  
• greitai džiūsta;  
• puikios šlifavimo savybės;  
• negeltonina medienos.  
 

 Techniniai duomenys 
 
Produkto tipas:            1 komponento vandens pagrindo poliuretaninis lakas. 

Blizgumas (prie 60°):   pusiau matinis 40 %, matinis 20%, extra matinis 9%. 

 

          

 
Skiedimas: 

 
pageidaujate ilgesnio darbinio laiko praskieskite su „Bona Retarder“  
(4%).  

Džiūvimo laikas: 
 
- paruošta šlifavimui/dengimui: 1-2 h.*;  
- lengvas naudojimas: 24 h.*;  
- pilnas sukietėjimas:  5 dienos*.  
*esant normalioms klimato sąlygoms, kai +20C ir 60% santykinė oro drėgmė.  

Naudojami įrankiai: 
 
„Bona“ volelis.  

Išeiga: 
 
vienam sluoksniui 8-10 m

2
/l (120-100g/m

2
).  

Saugumas: 
 
neklasifikuojama. 

Valymas: 
 
prieš plaunant vandeniu, nuvalykite lako likučius nuo įrankių. 
Uždžiūvęs lakas nuvalomas acetonu.  

Galiojimo 
laikas: 

 
1 metai nuo pagaminimo datos (neatidarytoje pakuotėje). 

 
Laikymas/transpor
tavimas: 

 
laikymo ir transportavimo metu temperatūra neturi nukristi 
žemiau +5°C ar viršyti +25°C.  

Utilizacija: 
 
likučiai ir tuščia tara turi būti utilizuojami laikantis šalies įstatymų. 

Pakuotės 
dydis: 

 
Sertifikatai: 

 
10 x 1 l (50 dėžių paletėje);  
3 x 5 l (44 dėžės paletėje).  
 
EN 71-3: tinkamumas vaikų žaislams.  

 
 Paruošimas 

 
Įsitikinkite, kad grindys yra aklimatizavusios prie kambario temperatūros, nušlifuotos, 
sausos ir be šlifavimo dulkių, alyvos, vaško ir kitų nešvarumų. Prieš naudojant leiskite 
lakui ir kietikliui pasiekti kambario temperatūrą, tuomet įdėkite filtrą ir kruopščiai 
suplakite talpą. 

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

aukštesnei temperatūrai ir žemesniam drėgnumui džiūvimo laikas trumpėja ir 

atvirkščiai. Žemiausia temperatūra naudojimo metu +13C.  
 
 

Padengimo schema 

 
 1 schema  
1x Bona vandens pagrindo                

gruntas  
lengvai šlifuojant, 
naudojant P150 
šlifuojant popieriumi  

2x „Bona Mega ONE“ 
 

 
2 schema  
3x „Bona Mega ONE“  
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Pastaba: 
  

• nerekomenduojama dengti daugiau nei dviem sluoksniais per dieną, 
kadangi mediena gali išbrinkti;  

• prieš dengiant „Mega ONE“ laku grindis turinčias šoninio susiklijavimo riziką 
(pvz. tangentinio pjovimo grindys, minkštos medienos lentos ar kietmedžio 
grindys) ant grindinio šildymo, rekomenduojama naudoti gruntą ir sudaryti 
tinkamas klimatines sąlygas.  

 
Naudojimas 

 

1. Padenkite laką naudodami „Bona” volelį. Tepkite plonai, pakaitomis, skersai ir 
medienos struktūros kryptimi kad išvengtumėte produkto pertekliaus. Visada 
išlaikykite „šlapius šonus”, kad išvengtumėte persidengimo. 

 
2. Prieš dengiant sekantį lako sluoksnį leiskite išdžiūti. Numatykite šiek tiek ilgesnį 

džiūvimo laiką kiekvienam padengtam sluoksniui. 
 
3. Atlikite tarpinį šlifavimą naudojant „Bona Diamond“ 120 grubumo (arba panašų)  

diskelį arba tinklelį. Prieš galutinį lako sluoksnį pašalinkite dulkes. 
 
 
 

Pastaba: jei tarp sluoksnių padengimo praėjo daugiau nei 24 val. tuomet yra 
būtinas lengvas paviršiaus šlifavimas. 

 
Ant grindų lengvai vaikščioti galima praėjus 8 valandoms po paskutinio lakavimo. Tiesti 
kilimus arba statyti sunkius daiktus ant grindų galima praėjus 5 paroms po lakavimo. 
Taip pat per šį laiką venkite drėgno grindų valymo.  
 

 
Priežiūra 

 
Valykite grindis naudodami „Bona Cleaner” arba „Bona Wood Floor Cleaner” su 
mikropluošto šluoste. Grindų paviršiaus priežiūrai ir atnaujinimui grindis galite padengti 
papildomais „Mega ONE“ lako sluoksniais. Šio proceso dažnumas galite gerokai 
sumažinti periodiškai naudodami „Bona Freshen Up“ arba „Bona Wood Floor 
Refresher“ priemones. Šios priemonės atkuria išblukusių grindų spalvą, tuo pačiu 
suteikia galimybe papildomai dengti laku nenušlifavus seno lako sluoksnio. 

 
Išsamias priežiūros instrukcijas rasite www.bona.com/floorcare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pateikta informacija yra parengta atsižvelgiant į mūsų dabartines žinias ir gali būti atnaujinama. Vartotojas yra 

atsakingas už tai, kad produktas bus naudojamas pagal paskirtį, grindų tipą, atitinkamą situaciją ir laikysis 

nurodytų gamintojo rekomendacijų. Bona atsako tik už produkto pateikimą vartotojui. Produkto profesionalus ir 

tinkamas naudojimas nėra Bona atsakomybė. Jei kyla abejonių, prieš naudojimą atlikite bandymą. Prieš 

naudodamas šį produktą vartotojas privalo perskaityti ir suprasti visa informaciją, kuri nurodyta pakuotės etiketėje 

ir saugos duomenų lapuose 
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