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Bona Amber is een watergedragen grondlak speciaal ontwikkeld voor gebruik met alle 
Bona watergedragen aflakken. Het combineert de kleur en de intensiteit van 
oliegebaseerde traditionele producten met de lage vos-gehaltes en veiligheid van 
watergedragen grondlakken. 
 

 Rijke houtkleur 
 Snelle droogtijd 
 Goed schuurbaar 
 Vermindert de kans op kantverlijming 
 Niet geschikt voor patroonvloeren 
 
 
 

Type : 1-component watergedragen polyurethaan grondlak. 
Vast stofgehalte : circa 32% 
VOS : max. 95 g/liter  
Droogtijd : 2-3 uur bij 20°C / 60% r.v. 
Gereedschap : Bona Grondlakroller wit en kwast 
Verbruik : ca. 8-10 m²/liter 
Veiligheid : niet geclassificeerd 
Houdbaarheid : 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking 
Opslag/transport : de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan  
   +25°C 
Afval : cans met restanten én lege cans afvoeren volgens de lokale 
   regelgeving 
Verpakking : 3 x 5 liter cans (44 dozen per pallet) 
 

 
Zorg dat de vloer goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak dient te zijn 
kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen. Gebruik 
voor de laatste schuurgang het Bona Scrad Systeem of Bona schuurgaas korrel P120. 
 
 

 
1. Laat het product op kamertemperatuur komen, daarna goed schudden. Optimale 

condities zijn tussen 18-22°C en 40-60% relatieve luchtvochtigheid. Hoge 
temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd, lage temperaturen en 
hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De absolute minimumtemperatuur 
tijdens gebruik is 13°C. 

2. Breng het product gelijkmatig op zonder dikteverschillen. Er moet zorgvuldig 
worden gewerkt om een gelijkmatige verzadiging te verkrijgen en om 
kleurverschillen te vermijden. Voor sterk zuigende houtsoorten en speciale vloeren  
(zoals kopshout) een hoger verbruik hanteren. Altijd nat in nat blijven werken om 
overlappingen te voorkomen. 

3. Voor een diepere verkleuring of wanneer de vloer onregelmatig van kleur is, kan er 
nog een laag Bona Prime Amberseal worden aangebracht. Behandelschema, zie 
pagina 2. 
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Bona Amber mag nooit worden gebruikt als de laatste afwerking voor houten vloeren. 
 

Behandelschema      

 

Parketvloer 

Tussenschuren met 
Scrad Pad + Wing 
150 of slijpnet K150 

Tussenschuren met 
Scrad Pad + Wing 
150 of slijpnet K150 

 

Parketvloer 

 
 

Bona Amber 
 
 

Bona Amber 

 
 

Bona Amber 

 

Bona Aflak 
1 of 2x 

 
 

Bona Aflak 

 

Bona Aflak 
1 of 2x 

Droogtijd: 
4-6 uur

Droogtijd: 
2,5-3 uur

 

Parketvloer 

Tussenschuren met 
Scrad Pad + Wing 
150 of slijpnet K150 

 
 

Bona Amber 

 
 

Bona Amber 

 

Bona Aflak 
1 of 2x 

Droogtijd: 
4-6 uur

 

2e laag Bona 
Amber na 1 nacht 

Indien u de 2e laag Bona Amber de volgende dag aanbrengt, dient u als 
volgt te handelen: 

Onderhoud      


