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Bona Mix&Fill Plus

Den perfekte løsning for tetting av sprekker i gulv.
Produktbeskrivelse:
Bona Mix&Fill Plus er en vannbasert sparkelmasse med ekstra høyt
tørrstoffinnhold designet for rask og effektiv fylling av sprekker og
hulrom i tregulvet. Produktet blandes med trestøv fra selve gulvet
som skal behandles og gir dermed en naturlig farge som går i ett
med resten av gulvet. Bona Mix & Fill Plus kan brukes med de
fleste typer lysere treverk og til sprekker med opp til 3 mm bredde.
Produktet gir mulighet for brukeren til å blande til en konsistens etter
personlige preferanse, noe som gir rask og enkel sparkling.
Bruksområde
Alle typer treverk hvor det er oppstått sprekker under legging som
massive gulv, høykant/industriparkett etc.
Egenskaper
- Eksepsjonell fyllevne
- Tørker raskt
- Vannbasert, men anti-korroderende (ingen rust flekker)
- Optimalisert for eik, ask, bjørk, gran foru etc
- Veldig lavt løsemiddelinnhold
Produktegenskaper:
- Tørrstoffinnhold:
- VOC
- Blandingsforhold :
- Tørketid:
- Påføringsverktøy:
- Forbruk:
- Sikkerhetsmerking:
- Rengjøring av verktøy:
- Avfall:

~ 38 %
Maks. 15 g/l
10-15 % trestøv til 85-90 % bindemiddel
Før ny påføring 15-30 minutter *
Før sliping 30-60 minutter *
Til lakkering eller olje behandling 1-2 timer *
Rustfritt stålsparkel
8-12m²/liter avhengig av størrelse og mengde sprekker.
Uklassifisert
Tørk verktøy fri for restmateriale før rengjøring med et minimum av vann.
Tørket materiale kan fjernes mekanisk eller ved skrubbing med vann.
Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale forskrifter .

* Forutsetter normale, mindre sprekker på nyinstallerte gulv ved 20°C/60 % RH inneklima. Bredere og
dypere sprekker gir lengre tørketid. Sprekker bredere enn 2 mm trenger tørking over natten .
Forberedelser:
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 1825ºC og 40-60% RH.
Påføring:
1. Rist kannen grundig før bruk.
2. Bland produktet i en beholder med fint og rent slipestøv til en glatt konsistens. Optimal type slipestøv er
det som genereres ved sliping med kantemaskin med P80/100.
3. Påfør blandingen over hele gulvet ved hjelp av en rustfri stålsparkel og gjenta prosedyren om nødvendig.
4. La ikke produktrester bli liggende igjen på overflaten i form av striper eller dammer da dette kan misfarge
treverket. Påse at all sparkel trenger ned i sprekkene, overskytende fjernes omhyggelig.
5. Når overflaten er tørr, slip av all overflødig Mix & Fill Plus med korning 80 -120.
6. Etter fullstendig opptørking kan gulvet behandles med ønsket type overflatebehandling.
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Forbehold:
- Sparkling av skjøter kan alltid medføre at sparkelmassen helt eller delvis brytes løs når krymping /
utvidelser i treverket oppstår ved svingninger i temperatur og luftfuktighet.
- Bona tar kun ansvar for det leverte produktet. På grunn av det store utvalget av treslag som er tilgjengelig
samt alle mulige, ulike typer behandlinger tas ikke noe ansvar tas for den totale installerte produktet. Visse
sjeldne tresorter (for det meste tropiske) eller kjemisk behandlet trevirke kan utløse uforutsette reaksjoner.
Hvis du er i tvil, gjennomfør alltid en test for å sikre tilfredsstillende funksjon og farge.
Vedlikehold:
Bona Mix&Fill Plus skal aldri legges som toppbehandling og trenger derfor intet vedlikehold.
Helse og Miljø
Bona Mix&Fill Plus 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
omgåend med rikelig vann. For ytterligere informasjon se HMS datablad.
Forpakning
Kanne à 5 liter 							

Kartong à 3 kanner

Lagring:
Bona Mix&Fill Plus 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 prøvepåføring 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.
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