
BONA PARQUET DÉCOR 
Használati utasítás 
 
Felszín előkészítése 

 
• Az elért végső szín függ a fa eredeti színétől 
• A munka kezdete előtt a végső felhasználónak meg kell mutatni egy kész mintát 
a kezelni kívánt fa normál és színezett és lakkozott változatáról is. 
• Tartsuk be a javasolt felhordási arányt (kb. 40 m2/liter). Ha többet használunk a 
termékből, akkor hosszabb ideig fog száradni. 
• Nagy felületeknél a festék felhordását több ember végezze vagy a felszínt 
javasolt kisebb részekre osztani. 
• Ha új árnyalatokat képezünk két árnyalat vagy a semleges (Neutral) 
felhasználásával, esetleg több doboz festéket is használunk a munkavégzéshez, 
minden anyagot először egy festéktartályban keverjünk össze a színezés 
megkezdése előtt. 
• A Bona nem javasolja a Bona Parquet Décor White (fehér) használatát fehér 
tölgyön, mivel túlságosan sok színeltérés lehetséges  
 
Használati útmutató 
 
1. A kezelni kívánt felületnek egyenletesnek (pl. nem antikolt vagy hasonló), 
alaposan csiszoltnak, száraznak, és csiszolóportól, olajtól, viasztól vagy egyéb 
szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A végső csiszolást P100-as 
szalagcsiszolóval, majd P120-as csiszolókoronggal végezzük. 
Megjegyzés: Javasolt a hézagokat kitölteni a Bona Mix&Fill-el a színezés előtt, 
hogy elkerüljük az esetleges visszaszivárgást. 
 
2. Jól keverjük el a festéket és időnként rázogassuk használat előtt és közben . 
 
3. Ha a padlót olajjal kezeljük, ugorjunk a 9. pontra. Amennyiben lakkozni 
szeretnénk, folytassuk a 4. ponttal.  
 
4. Vigyünk fel egy réteg festéket vékonyan és egyenletesen az egész padlóra 
rozsdamentes acél spatula vagy csiszológép segítségével (100-200 fordulatszám). 
Helyezzünk egy Bona Oil ruhadarabot, tegyünk egy, a közepén eltávolított párnát a 
ruhára és öntsünk 0,1 liter festéket a párna közepébe. Terítsünk el vele kb. 5 m2 
területet egyszerre, adjunk hozzá még festéket, ha szükséges. A sarkaknál a festéket 
ecsettel is felkenhetjük. Megjegyzés: Amikor a Bona Parquet Décor White (fehér) színt 
használjuk, a legjobb eredményt a spatulával érhetjük el. 
 
5. A felhordást követő 15 percen belül dörzsöljük át a padlót egy tiszta Bona 
Abrasive piros párnával, ezt követően a gép alá helyezett tiszta párna köré helyezett 
Bona Oil ruhadarabbal távolítsuk el az összes fölösleges festéket. Megjegyzés: Az 
összes fölösleges festék nem eltávolítása a Bona Prime Intense-el gyenge 
tapadást eredményezhet. 
 
6. Hagyjuk a festéket száradni legalább 48 óráig. Biztosítsuk a megfelelő 
szellőztetést és kerüljük a járkálást a frissen festett padlón ez idő alatt. 
 
7. Polírozzuk át a padlót csiszológéppel és egy Bona Abrasive piros párnával. 
 
8. Vigyünk fel egy réteget a Bona Prime Intense-ből, majd egy finom csiszolást 
hajtsunk végre a Bona Scrad Rendszerrel (P150). Ez után következhet a két réteg 
Bona Traffic a címke utasításai szerint.  
 
Bona Carl’s 45 vagy Carl’s 90 használata 
 
9. A festék felhordását egy oldószernek ellenálló keménygumi applikátorral 
végezzük. 
 
10. Adjunk a Carl’s 45-höz vagy a Carl’s 90-hez 20% Bona Parquet Décor-t, és 
termékcímkén lévő információk szerint járjunk el. Hogy elkerüljük a festékanyag 
eltávolítását csiszoláskor, használjunk a barna helyett Bona Abrasive piros 
csiszolópárnát. 
 
Figyelem: A Bona Parquet Décor szárazolajat tartalmaz. Fennáll az öngyulladás 
veszélye.  A használt ruhadarabokat, rongyokat és hasonlót vízbe, vagy zárt 
fémtartályokba tegyük. 
 
Megjegyzés: A Bona Parquet Décor-t úgy tervezték, hogy egy rendszerben 
használjuk. Amennyiben nem teljesítjük az egyes lépésben foglaltakat 

maradéktalanul, az azt eredményezheti, hogy a választott fedőréteggel nem lesz 
megfelelő a tapadás, esetleg a padló másképpen fog kinézni. 
 
 
 


