
Bona Mega
136 milioner m² behandlet over hele verden (2012)

Høyteknologi for ditt tregulv.
Produktbeskrivelse:
Bona revolusjonerte bransjen i 1995 da vi lanserte herdeteknologien 
som gjør at Bona Mega reagerer med og bruker oksygenet i luften 
som herder.
Et en-komponent produkt, med alle fordeler som vi normalt kun 
finner i en 2-komponent lakk. Bona Mega inneholder vegetabilske 
oljer, en fornybar ressurs, og fokus har vært på miljø og bærekraftig 
utvikling. Takket være dette har vi spart miljøet for mer enn 8 tonn 
CO2-utslipp til dags dato. Bona Mega er en 1-komponent vannbasert 
topplakk for overflatebehandling av tre og parkettgulv i hjemmet og 
offentlige rom som er utsatt for stor slitasje.

Bruksområde
Bona Mega er egnet for behandling av tregulv i boliger og kommersielle 
miljøer med lav til middels trafikk. Bona Mega reduserer også risiko 
for sidelimningseffekt.

Egenskaper
- Meget god motstandskraft mot slitasje, kjemikalier og skomerker.
- Oppfyller DIN 18032:2 for friksjon for bruk på idrettsgulv
- Hurtigtørkende
- Klassifisert EC1 for svært lav avgassing
- Tilfredstiller tyske DIBt:s krav for godt innemiljø med lav avgassing
- NMP- og NEP-fri
- VOC 2010 godkjent  

Påføring:
Før påføring bør vurderes bruk av en vannbasert primer, spesielt på massive tregulv og på mørkere tresorter.
Sikre at gulvet er akklimatisert til sine omgivelser, godt slipt og fritt for støv, olje,voks og annet smuss.
Påse at lakken har romtemperatur og rist beholderen grundig før bruk. Optimale forhold for påføring er 18-
25ºC og 40-60% RH.

1. Påfør lakken med en microfiberrulle. Påfør jevnt med myke bevegelser og avslutt påføring i veden
lengderetningen. Opprettholde en ”våt” kanten langs behandlet seksjoner og overlappe vått-i-vått. La tørke
grundig før nytt strøk med lakk påføres. Tørketiden vil være litt lengre for hvert lag.

2. Mellomslip etter første og evt. før siste strøk med en slipenetting eller sandpapir P150 (eller finere). Fjern
støvet omhyggelig. før det siste laget maling stripete.
Merk: Hvis det forrige strøket har tørket lengre enn 24 timer skal det alltid mellomslipes.

Gulvet tåler lett gangtrafikk ca 8 timer etter siste strøk og full bruk etter 24 timer. La overflaten tørke i minst
en uke før dekking med tepper eller andre gulvbelegg. Unngå også å utplassere tunge gjenstander og
unngå vask av gulvet i løpet av denne tiden.

Lakkering av tidligere lakkerte gulv:
Bona Mega kan brukes til å lakkere over fabrikklakkerte og tidligere lakkerte gulv, men det må alltid
kontrolleres vedheft før bruk. Gulv tidligere behandlet med voks, polish eller lignende kan ikke behandles.
Egnede underlag skal forbehandles med Bona Prep før lakkering. En detaljert lakkeringsinstruks kan lastes
ned fra www.bona.com
Tilsetting av Bona Crosslinker anbefales: Mål opp den nødvendige mengden av lakk. Fortynn med 2%
Bona Crosslinker med samme mengde vann og rist godt. Tilsett blandingen og rist grundig. Produkt tilsatt
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Crosslinker må brukes innen 8 timer.
Vedlikehold:
Rengjør gulvet med Bona Cleaner og en mikrofiberklut. Som del av et vedlikeholdsprogram for gulvet kan det 
legges et nytt lag med lakk Mega før slitasje når ned til treverket og fører til omfattende renovering. Bruk gjerne 
Bona Freshen Up jevne mellomrom for å opprettholde en pen overflate med samme glans.
Detaljerte vedlikeholdshåndbøkene kan lastes ned fra www.bona.com/floorcare

Produktegenskaper:
- Kjemisk basis
- Tørkemetode
- Tørrstoffinnhold (Volum)
- Egenvekt
- Tørketid 20°C og 55% r.f.

- Faremerking
- Glansgrad
- VOC
- Slitestyrke
- Holbarhet i uåpnet kanne
- Forbruk

1-komponent vannbasert Polyuretanlakk
Ved hjelp av luftens oksygen
32%
1.1 kg/l
Sliping/overlakkering 1,5-3 timer
Lett belastning etter 24 timer
Fullherdet etter dager7 
Ingen
(Ekstramatt) 9 (Matt) 15
Max 80g/liter (Ekstramatt)
Ca 5mg/100 omg. (Slitasjetest SIS Standard 923509) 
Min. 12 måneder.
8-10m²/liter /100-120g/m² pr strøk

- Påføringstemperatur +13°C til +28°C
- Fullstendig gjennomtørking Innen 7 dager
- Oppbevaring +5 - +25ºC
- Avfall Lakk leveres til miljøstasjon.

Tom og tørr emballasje gjenvinnes som plastavfall.
Helse og Miljø
Bona Mega er ikke klassifisert som skadelig for helse eller miljø. Vanlige forsiktighetsregler ved håndtering 
av kjemiske produkter bør imidlertid overholdes. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk tilpasset verneutstyr for 
øyne og hud. I tilfelle hudkontakt, skyll omhyggelig med såpe og vann. Ved søl i øyne skyll omgående med 
rikelig vann. For ytterligere informasjon se HMS datablad.

Råd for påføring
• Produktet må normalt ikke fortynnes.
• Produktsøl fjernes omgående med en klut, eller mekanisk etter herdig.
• Verktøy rengjøres i rennende vann.

Forpakning
Kanne à 5 liter Kartong à 3 kanner

Lagring:
Bona Mega kan oppbevares minst 12 måneder i originalemballasjen ved +5°- +25°C. Oppbevares kjølig og 
tørt, tåler ikke frost. Lukk pakningen omhyggelig etter bruk. 
Generell Informasjon:
Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og 
erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det 
omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil 
som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige 
forhold utenfor vår kontroll. 
Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller 
skal alltid prøvestrøk utføres.
Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endinger i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående 
varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.

Smestadveien 5, 0376 Oslo, NORWAY
Tlf: (+47)22 92 45 45

E-mail: info@gulvkompagniet.no
www.gulvkompagniet.no
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