
Bona Mega

Whether looking for shine, colour, slip resistance or durability, Bona is able to 

provide a solution. We can guarantee a first-class result - beautiful, durable 

and easy-to-manage wooden floors, irrespective of what type. 

Pioneering in 1970s with waterborne finishes, today Bona is world leading 

offering a full range of solvent-free finishes. On the following pages you will find 

everything you need, from primers to coatings and shadings.

Coatings

1. Finishes
2. Primers
3. Bona Naturale
4. Bona Sportive
5. Oils & Waxes
6. Fillers
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Technikai AdatokElőnyei 

Bona Mega
A Mega egy egykomponensű vízbázisú 100% poli-
uretán lakk kifejezetten a nagy terhelésnek kitett in-
tézményi vagy otthoni környezetben lévő fapadlók 
felületkezelésére. Minthogy a kötés a levegő oxigén-
tartalmával kölcsönhatásban történik, a Mega kopás-
állósága megfelel egy kétkomponensű felületkezelő 
anyagénak anélkül, hogy keverést igényelne. A víz-
bázisú rendszerek minden előnyével rendelkezik és 
kevesebb, mint 5% oldószert tartalmaz.

Lakk típusa: Egykomponensű vízbázisú 100% 
poliuretán oxigén hatására térháló-
sodó felületkezelő anyag

Szárazanyag tartalom: Kb. 32%
Viszkozitás: Kb. 17 mp. (25°C FC4)
pH-érték: Kb. 7.8   
Kopásállóság: Kb. 5 mg/100 fordulat (SIS 

923509)
Fényesség (60°
beesési szög): Fényes: kb. 90, Selyemfényű: 

45–50, Matt: 25–30
Keverési arány: Egykomponensű
Száradási idő: 2½–3 óra 20°C-on / 60% relatív 

páratartalom mellett
Felhordó eszközök: lakkozó henger, lakkozó ecset/

kefe, 
Anyagszükséglet: 8–10 m2/liter (100–120g/m2) réte-

genként
Veszélyességi
besorolás: Nem veszélyes áru
Tárolhatósági idő: Bontatlan csomagolásban a gyár-

tástól számítva legalább 1 év
Tárolás / szállítás: A tárolás és szállítás ideje alatt a 

hőmérséklet nem eshet 5°C alá, 
illetve nem emelkedhet 25°C fölé

Hulladék eltávolítása: A hulladékot és az üres tartályokat 
a helyi szabályoknak megfelelően 
kell kezelni 

Kiszerelés: 3 X 5 liter (44 doboz raklaponként)
 10 X 1 liter (50 doboz raklapon-

ként)

Coatings

• Könnyen használható – 1 komponensű felhasználóba-
rát tulajdonságokkal

• Magas kopásállóság és karcállóság

• Nagyon jó kémiai ellenállóképesség


