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BonaCoatings 

RETARDER 
 
Popis produktu: 
 
Bona Retarder je zpomalovací činidlo (inhibitor) pro všechny vodní základní a vrc hní laky 
Bona, který výrazn ě prodlužuje dobu jejich schnutí. Rovn ěž je minimalizována tendence 
k tvorb ě stop po vále čku a různobarevnosti lakované d řevěné podlahy. Prodloužení doby 
otev řeného schnutí m ůže mít smysl, když v prostoru p řevládají nep říznivé 
klimatické podmínky, tedy nízká relativní vlhkost v zduchu nebo vysoké teploty.              
Dále má prodloužení doby otev řeného schnutí smysl p ři komplikovaných 
prostorových pom ěrech nebo velkých plochách. 
 
Vlastnosti: 
-   Prodlužuje dobu otevřeného schnutí  
-  Minimalizována tendence k tvorbě stop po válečku a různobarevnosti 
lakované dřevěné podlahy. 
 
TECHNICKÁ DATA 
 
Specifická hmotnost: 0,990 kg/m3 
Teplota zpracování: Teplota v místnosti popř. teplota laku musí být během jeho aplikace  

a doby schnutí +15 až + 25°C. 
Mísící pom ěr: Maximálně 4% na 5 litrů vodního laku (=200 ml) 
Kód odpadu:  08 01 12 
Likvidace odpadu z obal ů: 
 
 

DSD + Interseroh 
S odpadem z těchto produktů a nádobami(obaly) nakládejte 
v souladu se Zákonem o odpadech č.106/2005 Sb.  

Osvědčení o zp ětném 
odb ěru a využití odpadu 
z obalů: 

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

Skladování / Transport:  Od +5°C do +25°C. Chránit p řed mrazem. 
V létě skladovat v chladu (při teplotách pod +30°C).  

Trvanlivost: V neotevřeném originálním obalu minimálně 2 roky od data  výroby. 
Balení: Plastové láhve o obsahu 200 ml 
 
Pokyny pro bezpe čné nakládání (S-v ěty):  
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 29 Nevylévejte do kanalizace 
S 37 Používejte vhodné  ochranné rukavice 
 
Opatření první pomoci:  
Zamezte styku s kůží. Při styku kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. 
Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 
15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Kontaminované oblečení okamžitě odložte. 
Při požití vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte  zvracení, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
Zamezit úniku látky do vod a kanalizace. Zachytit do hadrů, pilin nebo jiných absorbentů a 
předat na řízenou skládku k likvidaci. 
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Nakládání s obaly:  
 
Identifikační značka 
– grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2 
– abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén) 
– číselný kód 02 
– piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING a Grüne punkt (Zelený bod). 
 
 Podrobn ější informace o výrobku naleznete v našem bezpe čnostním listu. 
 

  
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 
 


