Bona Traffic Natural

Behandling

Teknisk datablad
Det er noe spesielt med rent treverk. Bona Traffic Natural forsegler, beskytter og
bevarer utseendet og følelsen av rent treverk. I motsetning til vanlig lakk føles
overflaten bart og rent, nyslipt treverk. For det beste inntrykket av rent treverk
kombineres Bona Traffic Natural med et lag av Bona Prime Hvit eller Classic. Bona
Traffic Natural er basert på en unik Traffic sammensetning som er din garanti for lang
holdbarhet og pålitelige resultater.






Utseende og følelse av rent treverk
Overlegen beskyttelse i offentlige miljø
Lett og sikker å påføre
Ikke-gulnende
GreenGuard-sertifisert for lave emisjoner innendørs

Teknis ke data
Produkttype:
33%
VOC:
Glansgrad (60°):
Blandningsforhold:
Tynning:
Brukstid blandet:
Tørketid:

Verktøy:
Forbruk:
Sikkerhet:
Rengjøring:
Holdbarhet:
Lagring/transport:
Avfall:

Forpakning:
Sertifiseringer:

2-komponent vannbasert polyuretan Tørrstoffinnhold:
Maks 100 g/liter (inkl. herder)
6-8%
1 del herder till 10 deler Bona Traffic Natural
Produktet behøver ikke fortynnes. Bona Retarder kan tilsettes,
max 4%, vid tørre og varme klimaforhold.
4 timer ved 20C (kortere ved høyere temperaturer)
- Pussing: 3-4 timer*
- Lett bruk: 24 timer*
- Gjennomherdet: 7 dager*
*ved normale klimaforhold, 20C/60% R.F.
Bona Microfiber Rulle
8-10 m2/liter (120-100g/m2) pr strøk
Bona Traffic Natural: Ikke merkepliktig
Herder: Merkepliktig (se sikkerhetsdatablad)
Trykk ut/Stryk av lakken fra verktøyet før de rengjøres med
vatten. Tørket lakk kan rengjøres med Aceton.
Min. 1 år fra produksjondato i uåpnet original forpakning.
Temperaturen må ikke gå under +5°C eller overskride +25°C
under lagring og transport.
tiloversblitt lakk leveres till miljøstasjon. Må ikke helles i avløp
eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som plast.
3 x 4.95 liter inkl. herder/kasse (36 kasser pr pall)
GreenGuard
DIBt godkjent
EN 13501-1; Flammedempende
EN 71-3; Godkjent for bruk på leketøy

Forberedelser
Sørg gulvet er akklimatisert til sine omgivelser, slipt og fritt for slipestøv , olje, voks og
annen forurensning. For best resultat, gjør siste sliping med Bona Quattro Disc eller
Multi Disc sandpapir 8300 (blå) korn 120th
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Teknisk datablad
Påse at lakken har romtemperatur, sett filteret i og riste beholderen godt før bruk.
Optimale påføringsforhold er mellom 18-25˚C og 30-60% RH. Høye temperaturer og
lav luftfuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger
tørketiden . Den laveste temperaturen ved bruk er 13C.
Behandlingsforslag
Ubehandlet tre:
1x Bona grunning eller Bona Craft Oil 2-K
2x Bona Traffic Natural

Tidigere lakkerte flater:
Rengjøring og sliping i hht.
separat instruksjon.
2-3x
Bona Traffic Natural

NB! Påføring av mer enn to strøk med lakk per dag er ikke anbefalt på grunn av
risikoen for økt svelling i treverket. Sørg for god ventilasjon under tørkeperioden.
Dårlige tørkeforhold kan medføre svakere lakkfilm og dårlig vedheft.
Påføring
1. Rist kannen med Traffic Natural godt. Tilsett en flaske herder. Rist beholderen
umiddelbart og grundig i ca 1 minutt. Deretter setter filteret på. Hvis små
mengder lakk skal blandes, anbefaler vi bruk av Bona Mixing Bottle.
Blandingen av lakk/herder bør brukes i løpet av 4 timer.
2. Påfør Trafikk Natural med Bona rulle. Påfør jevnt med myke bevegelser og
avslutt i treets lengderetning . Oppretthold en våt kant for å unngå overlapper
vått-i-vått. La tørke godt før nye lag påføres. Legg merke til at tørketiden er
lengre for hvert lag.
3. Mellomslip om nødvendig med slipenett eller Bona Scrad System grit P150
(eller finere) og støvsug grundig før det siste laget påføres. NB! Dersom det
foregående lakkstrøk har tørket mer enn 24 timer er alltid nødvendig med
mellomsliping.
Gulvet kan gås på med forsiktighet etter ca 8 timer etter siste strøk. La overflaten
tørke i minst en uke før tepper og andre dekker legges på, eller tunge gjenstander
settes på plass. Unngå vask og fuktig mopping av gulvet i løpet av denne tiden.
Vedlikehold
Rengjør gulvet med rent vann evt. tilsatt Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner
og en mikrofiberklut . For gulv i offentlige miljøer kan det være nødvendig å innføre et
maskin basert rengjøringsprogram. Som en del av et vedlikeholdsprogram kan det
være fornuftig å ved behov påføre et nytt strøk eller to før slitasjen når treverket og
nødvendiggjør full oppsliping
Se instruksjoner og detaljerte vedlikholdsinstrukser på www.gulvkompagniet.com

Informasjonen i dette datablad er utformet etter vår beste nåværende viten og gjør
ikke krav på å være komplett. Det er brukerens ansvar å vurdere om produktet og
anbefalingene her er skikket for det angitte formålet, treslag og dagens situasjon før
bruk. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll.
Hvis du er usikker, utfør alltid en test før bruk. Brukeren må lese og forstå all
informasjonen på emballasjen og sikkerhetsdatabladet før bruk.
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