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Bona Natural is ontworpen om de natuurlijke en onbehandelde uitstraling van het hout 
te behouden. De primer is eenvoudig met een Bona roller aan te brengen, droogt snel 
en is eventueel goed schuurbaar. Te combineren met Bona Traffic Natural om de 
uitstraling van onbehandeld hout te behouden, maar evengoed de vloer te beschermen 
met een topkwaliteit lakafwerking.  
 
• Behoudt de uitstraling van onbehandeld hout * 
• Eenvoudig te verwerken met een Bona roller 
• Goed schuurbaar 
• GreenGuard goedgekeurd voor lage emissies binnenshuis 

 
* De uiteindelijke kleurintensiteit van Bona Natural Primer is afhankelijk van de 
houtsoort. Dezelfde houtsoort kan ook wisselende looizuren en andere natuurlijke 
stoffen bevatten welke de kleuring kunnen beïnvloeden. Bona Natural Primer kan 
worden aangebracht in 1 of 2 lagen afhankelijk van de gewenste uitstraling. Des te 
meer lagen, des te lichter/witter de uitstraling. Bij twijfel, maak een test vooraf aan het 
gebruik van Bona Natural Primer. Om de natuurlijke eigenschappen van de vloer te 
optimaliseren, overlakken met Bona Traffic Natural of een matte versie van de Bona 
Traffic parketlakken. Wij raden niet aan om de Bona Natural over te lakken met de 
Bona Mega of Bona Mega Natural, dit om vergeling te voorkomen. 
 
Noot:  
 Het is niet aan te bevelen meer dan twee laklagen per dag aan te brengen. Het 

risico op overmatig werken van het hout is anders te groot. 
 Om vergeling te voorkomen de Bona Natural bij voorkeur afwerken met Bona 

Traffic, Bona Traffic HD of Bona Traffic Natural.  
 
 
 
 
Type grondlak: Gepigmenteerde 1 component polyurethaan/acrylaat primer 

Vast stofgehalte: ≈30% 

VOS: max. 60 g/liter 

Verdunning:  Niet verdunnen 

Droogtijd: 2-3 uur (20°C/60% R.H) 

Gereedschap: Bona Roller (microvezel/fleece) 

Verbruik: 10-12 m²/liter (≈100g-83g/m²) per laag 

Veiligheid: Ongeclassificeerd 

Reiniging: Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen 
met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton 

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: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de 

                                  lokale regelgeving 

Verpakking: 3 x 5 liter (44 dozen per pallet) 
Certificaten: GreenGuard 
 
 
  
Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en 
andere verontreinigingen zijn. Bij voorkeur het Bona Scrad-Pad systeem, Quatro Disc  
of Power Drive systeem met korrel 100/120 gebruiken voor de laatste schuurgang van 
het hout. Het afwerken van de vloer dient bij voorkeur direct na het schuren te 
gebeuren. Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. 
 
Bona Natural op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-
25C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage 
luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid 
verlengen de droogtijd. De minimale ruimte temperatuur is 13C. 

Technische gegevens 

Voorbereiding 
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2x Bona Natural + 1x Bona Aflak (Traffic)  
 
 
 
   
 
1. De can goed schudden vóór gebruik en plaats het bijgeleverde filter. Giet 

vervolgens de primer in de bijgeleverde lakbak (doos en zakken). Het is aan te 
raden de lak tevens door een lakzeef te gieten om het risico op verontreiniging te 
beperken.  
 

2. Breng de Bona Natural aan met een Bona Roller (microvezel/fleece) in een 
verhouding van 10-12 m²/liter (100-83 g/m²). Voorkom een opstapeling van lak en 
tevens een te schraal aangebrachte laag. Laat drogen 

 
3. Wanneer droog (ca. 2-3 uur), de vloer licht opschuren met bij voorkeur het Bona 

Scrad-Pad Systeem om de opstaande houtvezel te verwijderen. Korrel 150 of 
fijner wordt hiervoor aangeraden.    

 
4. Vervolgens goed stofzuigen.     

 
5. Breng een 2e laag Bona Natural aan alvorens de vloer af te werken met één van 

Bona’s beschermende aflakken.  
 

Noot: Bona Natural is een wit gepigmenteerd product. Op donkere houtsoorten 
zijn aanzetten sneller zichtbaar.  

 
 
  
 
Bona Natural mag nooit als laatste laklaag voor een houten vloer dienen. Er dient dus 
altijd een beschermende laklaag overheen aangebracht te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is 
verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt 
voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en 
succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker 
wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het 
product te verwerken.  
 

Behandelingsschema      

Onderhoud 

Gebruiksaanwijzing 


