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Bona Traffic is een tweecomponenten -  matte - 100% polyurethaanlak op waterbasis 
voor projectvloeren met een zeer hoge slijtvastheid en is bestand tegen strepen van 
rubberzolen. Eveneens  geschikt voor het lakken van kant-en-klare kurkvloeren.Geeft 
het oppervlak het uiterlijk van een geoliede vloer - géén glans of reflectie. Bona Traffic 
Mat  is geschikt voor de behandeling van parketvloeren en andere houten vloeren die 
zeer intensief worden gebruikt. Bona Traffic Zijdemat heeft een hogere glansgraad 
maar heeft verder alle eigenschappen van de matte versie. 
 
Noot: NIET gebruiken opTarkett Diamant naaldhout, Tarkett gestabiliseerd bruin 
beuken en  Tarkett beuken/mahonie. 
 
 100% polyurethaan 
 bevat minder dan 10% oplosmiddelen 
 hoge weerstand tegen krassen en chemische producten 
 uiterlijk wordt niet geel 
 voldoet aan DIN 18 032 en BS 7044:1990 stroefheid 
 voldoet aan ÖNORM C 2354 categorie C (zeer slijtvast) 
 EC1R gecertificeerd (zeer lage emissie) 
 
 
 

Type aflak : tweecomponenten 100% polyurethaanlak op waterbasis 
Verbruik : 8-10 m²/liter (120-100g/m²) per laklaag 
Vast stofgehalte : circa 34% 
Viscositeit : circa 24 seconden (25°C, FC4) 
pH-waarde : circa 8 
Slijtvastheid : circa 2.5 mg/100 omw. (SIS 923509) 
Glans (op 60°) : onzichtbare bescherming: circa 15, zijdemat: circa 45 
Mengverhouding : 1 deel Bona Traffic harder op 10 delen Bona Traffic 
Verwerkingstijd : na het mengen binnen 5 uur verwerken 
Droogtijd : 3-4 uur bij 20°C / 60% r.v. De vloer kan na 8 uur voorzichtig  
   worden belopen. Na circa 1 week kan de vloer worden  
   schoongemaakt met vochtige doek en Bona Cleaner. Kleden  
   kunnen dan worden neergelegd. 
Gereedschap : roller of spatel 
Veiligheid, aflak : niet geclassificeerd 
Veiligheid, harder : geclassificeerd (zie het veiligheidsblad) 
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 
Verpakking (in- : 4,95 liter cans (3 x 4,95 - 36 dozen p/pallet) 
clusief harder)   1 liter flessen (8 x 1,1 - 54 dozen p/pallet) - alleen "IP" 
 

 
Aanbevolen primers 
Bona Prime Classic, Bona Prime Intense of Bona Prime AmberSeal 

 
Aanbevolen laksysteem 
Kaal hout : 1 x Bona Prime + 2-3 x Bona Traffic 
Overlakken : 1-2 x Bona Traffic 
 
Schoonmaken gereedschap 
Gereedschap met water schoonmaken. Opgedroogde lak met aceton verwijderen. 
Lakresten niet in de gootsteen werpen, laten opdrogen en als chemisch afval afvoeren. 
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Het te behandelen oppervlak dient droog, goed geschuurd en vrij van vet, stof, 
verontreinigingen en oude waslagen te zijn. 
De laatste schuurgang uitvoeren met de éénschijfsmachine Bona FlexiSand volgens het 
Bona Scrad-Pad System of met schuurgaas of -papier korrel 120 of fijner.  
 
Voorbereiding van kant-en-klaar parket en reeds gelakte vloeren 
Algemene condities voor het overlakken 
1. Het over te lakken parket moet compleet schoon zijn. Vloeren die eerder behandeld 

zijn met was, polish of soortgelijke producten kunnen niet worden overgelakt. 
2. Het moet mogelijk zijn om de bestaande aflak over te lakken met Bona Traffic. 
 
Bona kan geen goede hechting garanderen bij het overlakken van andere merken dan 
Bona. 
 
Bona Traffic hecht goed op gelakt parket, maar vóór het aflakken eerst een proefstuk 
maken om de hechting te controleren. Behandel een klein gedeelte zoals hieronder 
beschreven en breng een laag Bona Traffic aan. Kras na 3 dagen met een muntstuk 
zachtjes over de laklaag. Als de lak goed blijft zitten, dan voldoet de hechting. 
 
Voorbereiding van voorgelakt kant-en-klaar parket: 
NOOT! Sinds een aantal jaren worden fabrieksmatige lakken steeds vaker afgelakt met 
keramische lakken cq antiscratch lakken. Deze lakken zijn lastiger tussen te schuren 
met een slijpnet of schuurschijven; dit is te herkennen aan de korte standtijd van dit 
materiaal op de keramische cq antiscratch lakken. Hiervoor hebben wij de speciale 
Bona Diamant Schijf ontwikkeld. 
 
Voorbereiding van eerder gelakte vloeren: vóór het lakken moet de vloer eerst worden 
behandeld volgens het Bona Prep systeem - zie de gebruiksaanwijzing op het etiket - 
met schuurgaas of -papier korrel 150 en vervolgens 1-2 lagen Bona Traffic opbrengen. 
 

 
 Vóór gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed 

schudden. 
 Bona Traffic Harder toevoegen aan de aflak in de verhouding 1 deel harder op 10 

delen lak. Direct het mengsel minstens 1 minuut goed schudden en 5 minuten 
wachten alvorens op te brengen. Het lak/harder mengsel binnen 5 uur gebruiken bij 
20ºC. Hoge temperatuur zal de potlife verkorten. 

 De lak gelijkmatig opbrengen met een nieuwe Bona waterlakroller.  
Lakopeenhopingen en -plassen vermijden. Noot: De kamer- en laktemperatuur 
mogen niet onder 13°C zijn tijdens verwerking en droging. 

 Alvorens de laatste laklaag op te brengen tussenschuren met de Bona FlexiSand 
volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas of -papier korrel 120/150. Bij 
spatellak is tussenschuren meestal niet noodzakelijk. 

 

 
Stofzuigen of afnemen met vochtige doek. Bona Cleaner toevoegen aan het dweilwater. 
Hardnekkige vlekken afnemen met een hogere concentratie Bona Cleaner.  
Regelmatig onderhoud met Bona Freshen Up of Bona Polish verlengt de levensduur 
van de laklaag. Zie instructie op de afzonderlijke verpakkingen. 
 

Noot: Bona Traffic voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving. 
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