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Elastic System 

Elastic System Bona ES200 je 2-složkový polyuretanový lak založený na 
vodní bázi. Bona ES200 slouží pro dlouhodobou ochranu povrchu 
pružných podlahových krytin v silně zatěžovaných průmyslových 
prostorech. Bona ES200 má nežloutnoucí složení. Nanesený lak 
minimalizuje zadržování nečistot a tím zjednodušuje každodenní čištění. 
 

 vysoká odolnost vůči rozpouštědlům a dalším chemikáliím 

 velmi dobrý rozliv 

 velmi hustá technologie síťování 

 vysoká tvrdost  

 dobrá pružnost  

 vysoká odolnost vůči škrábancům a oděru 

 vhodný pro podlahově vytápěné krytiny  
 

 
Typ produktu:  2-složková polyuretanová disperze 
Obsah sušiny: cca 45 % 
VOC: 0 % 
Teplota při zpracování:  při aplikaci musí být teplota místnosti a teplota materiálu  
 mezi + 10°C až + 25°C 
Stupeň lesku (při 60º):  cca. 16 % 
Hustota:  cca. 1.0 g/cm

3
 

Poměr ředění:  4:1 (1 l laku na 0,25 l tužidla) 
Doba použitelnosti po namíchání: cca. 3 hod při 20°C (kratší při vyšších teplotách)  
Doba schnutí:  další vrstva nátěru: po cca. 2 – 3 hodinách  
 pro zatížení chůzí: po cca. 12 hodinách 
                                           úplné vytvrzení: po cca. 7 dnech 
Nářadí k aplikaci:  Bona ES aqualack váleček 
Požadované množství:  120 – 150 g/m

2
 (6 – 8 m

2
/kg) na jednu vrstvu  

Povinné označení:  lak: povinné označení není požadováno dle zákona o    
  nebezpečných látkách (GefStoffV) 
                               tužidlo: (klasifikované)  – viz. bezpečností list 
Giscode:  W1/DD 
Německý institut  
pro stavební inženýrství 
(DIBt) osvědčení č.  Z-157.20-179 
Čištění nářadí:  ihned po použití odstraňte zbytky materiálu vodou. Zachlý 

materiál lze odstanit acetonem.  
Záruční lhůta:  1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu 
Skladování/přeprava:  teplota nesmí klesnout pod +5ºC nebo být vyšší než +25ºC  
 během skladování a přepravy. 
Osvědčení o zpětném  

odběru a využití odpadu  

z obalů:                              společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Likvidace:  nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v  
 souladu s místními předpisy 
Kód odpadu:  složka A: 080112 
                         složka B: 080111* 
Balení:  10 litrové balení (40 balení na paletě) 
 
Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě. 

 
 

 
 
 
Vyčistěte povrch v závislosti na stupni jeho zašpinění a požadavků (Bona ES Deep 
Clean) a setřete. Obecně platí, že podlaha by měla být dobře zbroušená, suchá a beze 
zbytku brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Poslední broušení by mělo být 
prováděno vždy pomocí diamantového brusiva Bona Diamond brusiva (zrnitost P120), 
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Elastic System 

za použití mokré techniky (broušení pod vodou). Optimální podmínky zpracování jsou 
15-20°C a 40 - 60% relativní vlhkosti. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují 
dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost zvýší dobu schnutí. 
 
 
 
 
Renovace: 1 x Bona ES200  
Renovace linolea: 2 x Bona ES200  
Přelakování: 1 x Bona ES200  
 

 
 Smíchejte lak a tužidlo ve vhodném kbelíku 

 Po smíchání nechte reagovat po dobu alespoň 10 minut 

 Naneste Bona ES200 napříč pomocí Bona ES aqualack válečku 
 

Pokud je požadována druhá aplikace, musí být provedena nejdříve za 2 h a nejdéle  za 
15 hodin, bez broušení. Po této aplikaci vrstvy je broušení nezbytné (pomocí 
diamantového brusiva Bona Diamond Abrasive, zrnitost P120). Vysajte podlahu a 
setřete vlhkým hadrem. Jakmile povrch zaschne, může být nanesena další vrstva laku. 

 
Požadované množství: 120 - 150 g/m

2
, v závislosti na podkladu. 

 
Přečtěte si prosím zvláštní pokyny pro péči a čištění. 

 
Odpadní materiál a prázdné obaly musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. 
Nevyhazujte zbytky do kanalizace. 

 
 
  

Dodržování zásad bezpečnosti: 

Naše návrhy a doporučení jsou pečlivě formulovány na základě našich všeobecných 
standardních podmínek a informací, které máme k dispozici. Pokyny pro tuto úpravu a 
zpracování jsou vytvořeny na základě našich dlouholetých znalostí. Ty však uživatele 
nezbavují povinnosti testovat návrhy a výrobky, s cílem určit jejich vhodnost pro daný 
účel (např. testováním vzorků povrchů v souladu s DIN 18365). Předpokládá se, že 
komerční prostor pověřen provedením práce s produktem dodržuje upozornění na 
obalech, etiketách a technických listech a za provozních instrukcí ke zpracování, stejně 
jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic, které jsou v 
souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré 
předchozí informace o výrobcích neplatné. 
 
Servisní telefonní číslo pro Německo 0 180 42 66 283 
Servisní telefonní číslo pro Rakousko 0 800 22 52 82     
Servisní telefonní číslo pro ČR a SR +420 211 153 340     

 

 

Zpracování        

Uzavření povrchu - doporučení 


