
BONA TRAFFIC 
Használati utasítás 
 
Felszín előkészítése 
 
A felszínt alaposan le kell csiszolni, száraznak és csiszolóportól, olajtól, viasztól vagy 
egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A Bona Scrad csiszolórendszer, 
csiszolókorong, csiszolórács vagy 120-as, esetleg finomabb csiszolópapír 
használandó a padló végső csiszolásához. A legjobb eredményt csiszológéppel 
érhetjük el. 
 
A gyárilag előlakkozott, vagy előzőleg felületkezelt padlók 
 
Az újralakkozás általános feltételei a következők: 
1. A lakkozni kívánt felszínnek teljesen tisztának kell lennie. Előzőleg viasszal, lakkal, 
    vagy hasonló termékkel kezelt padlót nem lehet újralakkozni. 
2. A meglévő felületkezelő anyagot a Traffic-kal le lehessen kenni. 
 
A Bona nem tudja garantálni a jó tapadást, ha egyéb márkájú felületkezelő anyagra 
visszük fel a Traffic-ot. 
 
A Traffic rendszerint nagyon jó tapadási képességekkel bír az előlakkozott padlók 
esetén is, de a rétegek közötti tapadást mindig le kell ellenőrizni az újralakkozás 
előtt: Készítsünk elő egy kisebb területet és vigyünk fel rá egy réteg Traffic-ot. 3 nap 
múlva kaparjuk meg a felszínt finoman egy pénzérmével. Ha a lakk keményen tapad a 
felszínhez, a tapadás kielégítő. 
 
Gyárilag előlakkozott padlók előkészítése: A felhordás előtt a padlót a Bona Prep 
rendszerrel kezeljük a Prep használati utasítása szerint. 
 
Előzőleg felületkezelt padlók előkészítése: A felhordás előtt a padlót a Bona Prep 
rendszerrel kezeljük a Prep használati utasítása szerint csiszolókorongot, 
csiszolórácsot, vagy 150-es szemcséjű csiszolópapírt használva. Vigyünk fel 1-2 réteg 
Traffic-ot.   
 
Használat 
 
Bizonyosodjunk meg, hogy a dobozt rendesen felráztuk az alkalmazás előtt (vagy 
mielőtt kisebb mennyiség leülepedne). Adjunk 10% Traffic Edzőt a lakkhoz. Rázzuk fel 
jól a keveréket legalább egy percig. A keveréket 5 órán belül használjuk el, közben 
20°C-on tartsuk. A magas hőmérséklet lerövidítheti a használatra rendelkezésre álló 
időt. 
 
Javasolt, hogy a felhordást Bona hengerrel végezzük. A lakk felkenését egyenletesen, 
finom mozdulatokkal végezzük elkerülve a lakk felhalmozódását. 
Megjegyzés: A szoba és a lakk hőmérséklete nem eshet +13°C alá a használat és a 
száradás folyamán. 
 
Anyagszükséglet:   8-10 m2/liter (100-120g/m2) rétegenként 
 

Javasolt alapozó lakkok:  Prime Classic, Intense vagy Tempo, Gel 
 

Javasolt kezelési ütemterv: 
 

Felületkezeletlen fánál:  1 x Prime + 2-3 x Traffic, 
    3 x Gel + 2-3 x Traffic 
    vagy 3-4 x Traffic 
 

Újralakkozásnál:    1-2 x Traffic 
 
Megjegyzés: azoknál a padlóknál, ahol a fúgaképződés kockázata fennáll (pl. 
bütüpadlók, puha deszkapadlók és padlófűtéses kemény fapadlók), javasolt, hogy a 
Prime Classic-ot használjuk. 
 
Az első felhordás után egy finom csiszolás javasolt a Scrad rendszerrel. A Traffic-hoz 
ajánljuk a csiszolókorongot, 120-as csiszolórácsot vagy finomabb szemcséjű 
csiszolópapírt.  
 
Száradási idő:   3-4 óra rétegenként 20°C-on / 60% relatív 
    páratartalom mellett 
 
Az utolsó lakkozást követő 8 óra múlva a padló már kisebb forgalmat elbír. Körülbelül 
egy hét után a padló már teljesen készen áll. Ekkor megtisztíthatjuk egy nedves 
ronggyal vagy egy semleges vagy enyhén lúgos tisztítószerrel (pl. Bona 
Parkettatisztító), és szőnyegek, futószőnyegek helyezhetők immár a padlóra. 
 
 
 
 

 


