
Bona Decor Paint 
Technisch merkblad 
 

 
 
Oktober 2018 
Dit blad vervangt alle vorige versies  pagina 1/2 

Afwerking 

BELGIË 
Bona NV 
Leuvensesteenweg 542/C.3 
1930 Zaventem 
T: 02/721 27 59                       F: 02/721 17 11 
infobelgium@bona.com          www.bona.com 
 
NEDERLAND 
Bona Benelux BV 
Hulswitweg 6 
2031 BG  Haarlem 
Tel. 023-5421864 
bona.nl@bona.com 
www.bona.com 

Bona Decor Paint is een watergedragen vloerverf met een uitstekende dekking, 
speciaal ontwikkeld voor houten vloeren. Afhankelijk van de vloersituatie is 1-2 lagen 
voldoende en het geeft een mooie, kleurrijke ondergrond voordat de vloer wordt 
afgelakt met 1 van Bona’s watergedragen parketlakken. 
 
 uitstekende dekking 
 sneldrogend 
 eenvoudig aan te brengen 
 
* voor zachthouten vloeren worden alleen de kleuren Dark Grey en Black aanbevolen 
vanwege het eventueel ontstaan van gele vlekken bij de noesten. 
 
 
 

Type verf:  1-component watergedragen polyurethaan dispersie 

Kleuren: White, Light Grey, Dark Grey, Black (wit, lichtgrijs, donkergrijs, 
zwart) 

VOS waarde: max. 140 g/liter 

Droogtijd:  2-3 uur bij 20C en 60% r.v. 

Gereedschap:  Bona Microfiber Roller met 5 mm vacht 

Verbruik:  12-15 m²/liter per verflaag 

Veiligheid niet geclassificeerd, zie het veiligheidsblad voor meer informatie 

Reiniging: Veeg het gereedschap schoon vóór het reinigen met een 
minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan worden 
verwijderd met aceton 

Houdbaarheid:  2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking 

Opslag/transport:  de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger dan +25°C  

Afval:  afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de 
lokale regelgeving  

Verpakking 5 liter cans 
 

 
Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is 
geschuurd en/of geborsteld, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere 
verontreinigingen is. Laat de verf op kamertemperatuur komen en de verf goed 
doorroeren vóór gebruik. Het product kan het beste worden aangebracht bij een 
temperatuur tussen 18-25C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen 
en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge 
luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Minimumtemperatuur voor gebruik is 13C. 
 
 
 
 
1x       Bona Classic*  
1-2x   Bona Decor Paint   
1-2x   of Bona Traffic HD of Bona Traffic Natural of Bona Mega ONE (let op: alleen  
           de versie ONE) 
 
* Bij gebruik van zwarte of donkergrijze verf kan de toepassing van de primer 
achterwege blijven. 
 
Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit 
in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede 
ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een 
zwakke laag met een slechte hechting. 
 
 
 
 
 

Voorbereiding      

Technische gegevens

Behandelschema



Bona Decor Paint 
Technisch merkblad 
 

 
 
Oktober 2018 
Dit blad vervangt alle vorige versies  pagina 2/2 

Afwerking 

BELGIË 
Bona NV 
Leuvensesteenweg 542/C.3 
1930 Zaventem 
T: 02/721 27 59                       F: 02/721 17 11 
infobelgium@bona.com          www.bona.com 
 
NEDERLAND 
Bona Benelux BV 
Hulswitweg 6 
2031 BG  Haarlem 
Tel. 023-5421864 
bona.nl@bona.com 
www.bona.com 

 

 
1. Bij de witte of lichtgrijze verf: het oppervlak voorbehandelen met Bona Classic 

Primer en laat de laag drogen. Deze grondlaklaag niet schuren. Bij de 
donkergrijze of zwarte verf kan deze stap worden overgeslagen. 

2. Breng de verf aan met een Bona Microfiber Roller 5 mm en laat de verflaag 
drogen. 

3. Om te voorkomen dat de houtvezels omhoog gaan staan, tussenschuren met de 
Bona Scrad Pad met 2x korrel 150 Bona Scrad Wings of fijner. Daarna stofzuigen. 

4. Breng, indien nodig voor een volledige dekking, een tweede laag verf aan en laat 
het drogen. 

5. Bescherm het oppervlak met of Bona Traffic HD of Bona Traffic Natural, elke 
glansgraad mogelijk. Als alternatief kan Bona Mega ONE* worden gebruikt: breng 
1-2 lagen aan, afhankelijk van het verwachte slijtageniveau.  

* LET OP, alleen de versie Bona Mega ONE (niet Bona Mega). 
 

 
 
Bona Decor Paint mag nooit worden gebruikt als de laatste behandeling voor houten 
vloeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Onderhoud      

Gebruiksaanwijzing        


