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BonaCoatings 

BONA CREATE 
 
Popis produktu:  
 
Bona Create je mo řidlo na bázi oleje, které dodá vaší d řevěné podlaze rovnom ěrné a 
atraktivní zabarvení. Použití Bona Create je nenáro čné, balení m ůžete nechat otev řené 
delší dobu bez rizika p řekrývání barev, p řípravek má vynikající rozliv a obsahuje mén ě 
než 10% rozpoušt ědel. Přípravek je ur čen k použití s vrchními laky na vodní bázi nebo 
s oleji. 
 
Vlastnosti: 

- Mořidlo na bázi oleje 
- Dodává dřevu rovnoměrné a atraktivní zabarvení 
- Bez rizika překrývání barev 
- Produkt s vynikajícím rozlivem 
- Obsahuje max. 100 g/l VOC 
- Nenáročné použití 
- Pokud budete lakovat větší plochu a na jednu vrstvu laku  
- Pokud budete lakovat větší plochu a na jednu vrstvu laku  
- Použijete více kanystrů než jeden, je nutné lak z těchto kanystrů 

promíchat, aby nedošlo k různobarevnosti podlahy (např. část 
podlahy může být lesklejší nebo matnější a bude to opticky vidět). 

 

 
TECHNICKÁ DATA 
 
Sušina – obsah: cca 90% 
Doba schnutí: min. 24 hodin, max. 72 hod. při 20°C/60% R.H 
Nářadí k aplikaci:   Leštící stroj, nerezová špachtle 
Vydatnost: 20 - 40m2 / litr  
Bezpečnost: Není klasifikováno jako nebezpečný produkt.  
Čišt ění ná řadí: Technickým benzinem, bezprostředně po aplikaci. 

Zaschlé mořidlo – acetonem.  
Hořlavost: Obsahuje vysýchavé oleje. Riziko samovznícení. Použité 

textilie, jako jsou hadry a podobné materiály uložte do 
nádob s vodou nebo uzavřených kovových kontejnerů na 
volném prostranství. 

Kód odpadu: 08 01 11 
Osvědčení o zp ětném odb ěru a 
využití odpadu z obal ů: 

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Záruční lhůta / přeprava: 2 roky od data výroby, v původním neotevřeném obalu při 
teplotě +5°C do +25°C. Limitní hodnota VOC / EU pro 
Bona Create (cat. f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010)  

Skladování/p řeprava: Při teplotě od + 5°C do + 25°C  
Balení: 1 litr  
 
Zpracování: 
 
Příprava povrchu:  povrch před aplikací musí být hladký (tzn. bez škrábanců), dostatečně 
probroušený, suchý a zbaven prachu po broušení, zbytků oleje, vosků nebo jiných nečistot. 
Finální broušení by se mělo uskutečnit za pomoci pásové brusky zrnitosti P120 a následně 
brusné mřížky zrnitosti P120. Pozn.: p řed použitím p řípravku doporu čujeme zaplnit 
všechny spoje p řípravkem Bona Mix &Fill Plus, aby se zamezilo prosakování. 
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Návod k použití: 1.  před použitím promíchejte. Aplikujte tenkou vrstvu rovnoměrně na celou 
plochu podlahy za pomocí talířové leštičky (100-200 ot./min.) a červeného padu nebo 
nerezové rovné špachte. 2. bezprostředně po nanesení, nebo nejpozději do 15 minut po 
nanesení, odstraňte všechen nadbytečný přípravek za pomocí čistého padu omotaného 
hadrem Bona umístněným pod leštičku. Pozn.: v zájmu co nejlepší přilnavosti přípravku k 
povrchu doporučujeme důkladně odstranit nadbytečné mořidlo a leštící hadr často měnit. 3. 
po nanesení by podlaha měla schnout alespoň 24 hodin ale ne víc než 72 hodin. V místnosti 
byste měli zabezpečit dostatečné větrání a úplně zamezit chůzi po podlaze. V místnosti by 
teplota neměla klesnout pod 18°C. 4. když je povrch suchý, vyleštěte podlahu za použití 
čistého Bona padu omotaného leštícím hadrem. 5. vyluxujte nebo setřete. 6. Povrch je teď 
připraven k nanesení Bona laku nebo Bona olejů. 
 
Při použití Bona laku:  nejdřív naneste jednu vrstvu přípravku Bona Prime Intense  a 
následně vrstvu jakéhokoliv vrchního laku dle vašeho výběru. Podlahu okamžitě probruste za 
pomoci brusného systému nebo brusné mřížky zrnitosti 180. naneste druhou vrstvu horního 
laku. Pozn. Nejlepší estetický efekt p řípravku Bona Create „bílá“ získáte když nanesete 
jako vrchní vrstvu Traffic, Flow, Resident nebo Nov ia. 
 
Při použití Bona oleje:  povrch lze ošetřit s Bona Oil 90 nebo s Bona Tvrdým voskovým 
olejem – viz technický list.  
Pozn.: Trvá 4 až 5 dn ů než dosáhnete úplného napušt ění / impregnace a p řilnavosti. Je 
důležité abyste co nejvíc omezili pohyb po ošet řované podlaze b ěhem těchto 4-5 dn ů. 
  
Tip: Pokud chcete dosáhnout vyšší sytosti barvy, přidejte na podlahu vodu. Aplikujte 
rovnoměrné, malé množství vody po celém povrchu pomocí hadru nebo mohairového 
válečku. Po aplikaci nechejte řádně povrch zaschnout.  
 
Všimn ěte si: Bona Create m ůžete aplikovat na v ětšinu d řeva - ať už se jedná kluzké 
(mastné), tak i prysky řičné povrchy. N ěkteré typy d řevěných podlah,  jako nap ř. Ipe, 
Wenge, Kambala atd. však mohou nep říznivě působit na p řilnavost k povrchu. P řed 
zahájením prací by se m ěl kone čnému zákazníkovi p ředložit p řipravený vzorek 
aktuálního d řeva s požadovanou povrchovou úpravou. Kone čná barevná úprava d řeva 
závisí na d řevu původním – jeho zabarvení, struktu ře, kvalit ě atd. Až po nanesení 
poslední vrstvy laku teprve vyhodno ťte barevnost podlahy. Protože pom ěry, za 
kterých jsou produkty používány jsou mimo naši kont rolu, Bona ru čí pouze za kvalitu 
produktu, nikoliv za produkt zcela  instalovaný! Vž dy se ujist ěte, že je produkt 
testován na aktuální d řevině. Absorpce mo řidla je závislá na procesu mo ření a 
lakování.  
 
Upozorn ění: BONA CREATE OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. RIZIKO SAMOVZNÍCENÍ! 
POUŽITÉ TEXTILIE, JAKO JSOU HADRY A PODOBNÉ MATERIÁLY ULOŽTE DO NÁDOB 
S VODOU NEBO UZAVŘENÝCH KOVOVÝCH KONTEJNERŮ NA VOLNÉM 
PROSTRANSTVÍ. . 
 
Podrobnější informace o produktu včetně bezpečnostního listu naleznete na www.bona.com. 
Aktualizováno 31.8.2010 
 
Výrobce:       BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden 
               Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505 
 
Distributor:   Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                          Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161, www.bona.com 


