
Bona Quick 
Ficha técnica 

Verniz 

Imprimação de viscosidade elevada com a consistência de um gel. Utilize-o como 
primeira camada sobre a madeira não tratada, e sem efetuar uma abrasão posterior. 
Use-o entre camadas de verniz para reduzir os riscos resultantes da abrasão e para 
preencher pequenas irregularidades e conseguir assim um acabamento final impecável. 
Bona Quik costuma produzir uma coloração leve na madeira, mas a cor final depende 
da camada final escolhida. 

• Gel de secagem rápida

• Reduz os riscos

• Primeira camada e/ou entre camadas de verniz

• Aplicação simples com paleta ou talocha

• Aprovado pela certificação GreenGuard graças às suas emissões reduzidas em 

espaços fechados 

 Imprimação aquosa de 1 componente para talocha 

Dados técnico

Tipo de verniz: 

Conteúdo em  

sólidos:  40% aprox. 

Dissolução:  Não diluir 

Tempo de secagem:  1-2 horas a 20°C/60% H.R. 

Ferramentas de 
aplicação: Talocha de aço inoxidável 

Rendimento: 
- Madeira não
tratada 25-35 m²/l (40-30g/ m²) por camada
- Entre camadas                 aprox. 50 m²/l (20g/ m²)

Segurança: Não classificado 

Limpeza: Eliminar qualquer material residual das ferramentas antes de 
limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser 
eliminado com acetona. 

Validade: 1 ano a partir da data de produção no seu recipiente 

original sem abrir 

Resíduos:  Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser 

geridos de acordo com as normas locais. 

Armazenagem:  A temperatura não deve ser inferior a +5°C 
nem superior a +25°C durante a 
armazenagem ou o transporte 

Tamanho do pack: 5 litros 

Certificações:  GreenGuard, DIBt,  produto seguro para construção	  

Preparação 

Certifique-se de que o pavimento está aclimatado ao ambiente no qual se vai 
utilizar. A superfície que se vai tratar deve estar lixada até à madeira virgem, seca e 
sem restos de pó da lixagem, nem óleo, nem ceras, nem nenhum outro 
contaminante. Recomenda-se finalizar a lixagem com Bona Quattro ou Multi Disc. 

As condições ótimas de aplicação são entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do 
ar de 30% a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o 
tempo de secagem, e as temperaturas baixas e uma humidade elevada prolongam-

na. A temperatura mínima de utilização é de 13°C. 

Tratamento 

Madeira não Entre camadas: 
1-2x Bona Geltratada: 

3x Bona Gel 

2-3x Verniz Bona
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Aplicação 

1. Aplique a imprimação utilizando uma espátula ou talocha de aço inoxidável.
Certifique-se de que não fiquem cordões nem fios de imprimação.

2. Deixe que seque e posteriormente aplique uma segunda camada no sentido
oposto ao da primeira camada.

3. Deixe que seque e aplique uma terceira e última camada.

Normalmente não se costuma produzir elevação do veio e, portanto, não é 
necessário lixar. Se for necessário levar a cabo uma abrasão intermédia, então 
deveria ser efetuado na primeira camada de revestimento, e não diretamente sobre o 
Bona Gel. 

Manutenção 

Bona Gel não deve ser utilizado nunca como tratamento final para pavimentos de madeira 

A informação fornecida prepara-se com base nos melhores conhecimentos com os quais contamos na data da sua 
redação, mas pode não estar completa. O utilizador é o responsável de determinar se o produto e as 
recomendações destacadas neste documento são aptos ou não para o seu objetivo, para o tipo de madeira e para 
as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. Bona só pode garantir o produto do qual faz entrega. A 
aplicação profissional, e portanto com êxito, do produto escapa ao nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma 
prova preliminar. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e 
nas fichas de segurança antes de utilizar este produto. 
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