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Elastic System 

Bona ES100 je ochraná vrstva na vodní bázi, vyvinutá speciálně pro první 
ošetření nově položených pružných podlahových krytin, sloužící k 
okamžité aplikaci. Bona ES100 je vylepšen odolným polyuretanem pro 
lepší ochranu povrchu. Bona ES100 lze také použít k renovaci elastických 
podlah v případě, když kompletní rekonstrukce není možná.  
 

 V lesklém a polomatném provedení 

 Uživatelsky příjemné složení pro jednotný výsledek  

 Dobrá odolnost vůči škrábancům a oděru 
 

 
Báze:  akrylátová a polymerní disperze 
 

Teplota zpracování:  při aplikaci musí být teplota v místnosti a teplota materiálu v  
 

 rozmezí +10°C až +25°C  
 

Stupeň lesku (60°C): cca. lesk: 80 %, polomat: 30 % 
 

Spotřeba: 30 - 50 g/m
2
 na jednu vrstvu 

 

Doba schnutí:    1-2 hod. při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu 
 

Nářadí k aplikaci: Bona Cleaner Pad – utěrka modrá  
 

Povinné označení:  povinné označení není požadováno dle zákona o  
 

 nebezpečných látkách (GefStoffV) 
 

GIS code: W2+ 
 

Bod vzplanutí:  nehořlavý 
 

Čištění nářadí:  ihned po použití odstraňte zbytky materiálu vodou. Zaschlý  
 

 materiál lze odstranit acetonem.  
 

Záruční lhůta:  1 rok od data výroby, v neotevřeném původním obalu. 
 

Osvědčení o zpětném odběru 

a využití odpadu z obalů:   společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Skladování/transport:  teplota nesmí klesnout pod +5ºC nebo být vyšší než +25ºC  
 

 během skladování a přepravy 
 

Likvidace:  nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v  
 

 souladu s místními předpisy. 
 

Odpad. číslo:  080112 
 

Balení:  10 litrů (40 ks na paletě) 
 
Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listu. 
 
 

 
Povrch musí být čistý a suchý. Aby bylo zajištěno, že na podlaze nejsou přítomné 
žádné nečistoty, nejprve povrch vyčistěte pomocí Bona ES Deep Clean Solution (viz. 
návod pro použití). V případě, že je povrch ošetřen PU nátěrem už z továrny, udělejte 
test na malém dílu podlahy ještě předtím, než budete natírat celou plochu. Před 
použitím důkladně protřepejte. 
 

 
 

 

Pro sjednocení aplikace použíjte Bona Cleaning Pad (mikrovláknová utěrka modrá) – 
jako volitelné příslušenství. Bavlněné tkaniny, mopy, prachové utěrky, atd. nejsou 
vhodné pro aplikaci. Naneste jednotnou tenkou vrstvu na podlahu a rozetřete materiál 
rovnoměrně pomocí vhodného  aplikátoru. 
Vyhněte se stírání v místech, které zasychají, mohlo by to zanechat stopy na podlaze. 
Nechte povrch zaschnout po dobu alespoň jedné hodiny, než na něj vstoupíte.  
V případě potřeby může být po uplynutí této doby nanesena druhá vrstva. Nástroje 
používané k aplikaci lze vyčistit vodou ihned po použití.   

Příprava povrchu        

 
Technická data 

Zpracování 
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Elastic System 

 

 
 

 

 Při aplikaci Bona ES100 držte aplikátor na podlaze a pokračujte od stěny ke stěně. 

 Vyhýbejte se zvedání aplikátoru, protože by se mohly vytvořit bubliny, které by 
později vedly k nerovnoměrnému lesku. 

 Pokud máte matný povrch a chcete dosáhnout vysokého lesku, nebo-li máte    
vysoce lesklý povrch a chcete dosáhnout matného povrchu, druhá aplikace Bona 
ES100 je obvykle nutná pro dosažení jednotného lesku. V tomto případě dodržujte 
stanovenou dobu schnutí mezi jednotlivými nátěry. 

 Pro extrémně matné povrchy Bona ES100 polomat také zvyšuje stupeň lesku. 
 

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 kanalizačního systému. 
 
 

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      

Poznámky 


