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BonaCoatings 

BONA  NATURALE  2-COMP . 
 
Popis produktu:  
 
Bona Naturale je nát ěrová hmota budoucí generace od firmy Bona, ur čená pro 
ochranu povrchu d řevěných podlah v interiéru. Spojuje v sob ě ty nejlepší vlastnosti 
dřevného oleje, tvrdého vosku, olej ů a vodních lak ů s unikátním vzhledem a pocitem 
přírodního d řeva. 
 
Vlastnosti: 
-  Systém Naturale vytváří přirozený vzhled a pocit holého dřeva 
-  Velmi vysoká odolnost proti opotřebení a stopám po podrážkách bot. 
-  Stejnoměrné zabarvení 
-  Umožňuje místní opravy 
-  Prevence bočního slepení hran 
-  Kompletní systém s Bona Naturale Base. 
-  Snadná aplikace – příjemné zpracování. 
-  Dobrá odolnost vůči chemikáliím, používaným v domácnosti 
-  Výborné protikluzné vlastnosti. 
-  Částečně vyroben z obnovitelných surovin 
 
TECHNICKÁ  DATA 
 
Typ: 2-složkový na vodní bázi 
Směšovací pom ěr: Produkt je 2-složkový. 1 díl obj. tužidla Naturale Hardener : 10 dílům obj. 

Naturale  
Ředění: Neředit 
Doba zpracování: Po smíchání s tužidlem 5 hodin při 200 C 
Doba schnutí: 3÷4 hod. při 200 C / 60% RH 
Nářadí k aplikaci: Bona Naturale roller nebo Bona roller (válečky na vodní laky) 
Spot řeba: 8÷10 m2 / litr (130÷100 g / m2 ) na jednu vrstvu 
Klasifikace: Bona Naturale 2-Comp.: Nepodléhá povinnosti označování 

Bona Naturale Hardener (tužidlo): Klasifikován-viz Bezpečnostní list (Xi 

Dráždivý) 
Likvidace odpad ů: Zbytky produktu a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem 

č.477/2001 Sb. (Zákon o obalech). 
EWC (kód likvidace): NH: 080112 

Tužidlo: 080111 – Sběrna nebezpečného odpadu. 
Osvědčení: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F0520134. 
Limitní hodnoty VOC EU 
pro Naturale 2-Comp. S 
tužidlem (kat.IIA/j): 

Bona Naturale 2-Comp.obsahuje max. 80 g/l těkavých organických látek 
(VOC). 

Trvanlivost: 1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu 
Skladování / p řeprava: Při teplotách od +50C do +250C 
Dodávané balení: 3x4,5 litru. Plastové (PE) kanystry v krabici (36 ks na paletu) + 

3x0,5 litru tužidla v PE láhvi 
 
OBLASTI POUŽITÍ 
Bona Naturale 2-Component je produkt pro ošetření povrchu dřevěných podlah v komerčních 
prostorách, které jsou vystaveny zvláště silnému opotřebení.Unikátní složení Bona Naturale vytváří 
přirozený vzhled a pocit holého dřeva. Bona Naturale poskytuje všechny výhody odolného systému na 
vodní bázi, šetrnému k životnímu prostředí. Bona Naturale 2-Component by měl být základován 
(kombinován) s Bona Naturale Base.  
Bona Naturale 2-Component je produkt na vodní bázi a obsahuje méně než 10% rozpouštědel. Je 
z části vyroben z obnovitelných surovin a poskytuje všechny  výhody odolného systému na vodní bázi, 
šetrného k životnímu prostředí. 
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Upozorn ění: Bona Naturale (jak Base, tak i 1-Com.) není vho dný pro povrchovou úpravu 
chemicky upravených d řevěných podlah (nap ř. čpavkovaných) a pa řených prvk ů různých 
dřevin. 
 
 
RIZIKOVÁ  OPATŘENÍ  
 
Riziko ohrožení zdraví: 
 
Naturale 2-Comp. Hardener(tužidlo)  
Výstražné symboly nebezpečnosti:  Xi          

Obsahuje hydrofilní polyalifatický izokyanát 50-75%.   
               Xi 

                                                                                                                                
          Dráždivý  

R-věty:  
R  43     Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží.                                                             
 
STANDARDNÍ  POKYNY PRO BEZPE ČNÉ NAKLÁDÁNÍ (S-v ěty): 
S 2          Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 24/25   Zamezte styku s kůží a očima.  
S 37        Používejte vhodné ochranné rukavice. 
S 46        Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
S 60        Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodňovány jako nebezpečný odpad. 
                                             
 
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 
 
 
 
 
 
 

 


