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Bona Prime White
Lakkering og hvitting i èn operasjon
Produktbeskrivelse:
Bona Hvitlakk er en et produkt som brukes som grunningslakk under andre
transparente Bona lakker. Den gir en hvitaktig farge der antall strøk bestemmer
graden av hvithet. Bona Hvitlakk og toppbehandling med transparente Bona
Lakkerer et ypperlig alternativ til hvit oljebehandling fordi den er vedlikeholdsfri og
svært holdbar.
Bruksområde
Alle typer tregulv hvor man ønsker en hvitaktig tone i treverket uten
påfølgende vedlikeholdsbyrde.

Egenskaper
• Rask tørk
• Gulner ikke
• NMP- og NEP-fri
• VOC 2010 godkjent
Påføring:
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.
1. Påfør hvitlakken med en Bona Roller ca 1 liter / 12 m². Påfør jevnt med myke bevegelser og avslutt i treets
lengderetning. Opprettholde en ”våt” kant langs de behandlede seksjoner og overlapp vått-i-vått.
2. La det tørke i 1,5-3 timer før nytt lag med lakk påføres. Tørketiden vil være litt lengre for hvert lag.
3. Puss ned når det er nødvendig med slipenetting eller Bona Scrad System 150 korn (eller finere).
4. Fjern støv før det siste strøket påføres. NB: Hvis det forrige lakkstrøk har tørket i mer enn 24 timer er alltid
nødvendig med mellomsliping.
5. Påfør nok et strøk hvitlakk for en kraftigere innfarging.
6. Avslutt med en transparent topplakk.
7. Gulvet kan gås forsiktig på ca 8 timer etter siste strøk. La overflaten tørke minst en uke før tepper legges på,
eller belasting med tunge gjenstander. Unngå vask den første uken.

Alt 3.
1 x Bona Prime Classic
1-2 x Bona Hvitlakk
1 x Bona 2-K topplakk
Som grunning anbefales Bona Prime Classic fordi denne gir minimal innfarging og bidrar til at treverket beholder
sin lyse farge. Som topplakk anbefales Bona Novia, Bona Wave eller Bona Traffic HD matt eller ekstra matt.
NB: Husk nedpussing før påføring av topplakk.
Obs! Det anbefales ikke å påføre mer enn to strøk vannbaserte lakkprodukter pr dag av hensyn til faren for svelling
i treverket.
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Produktegenskaper:
Lakktype: 			
Farge:
Tørrstoffinnhold: 			
VOC: 				
Slitestyrke: 			
Glansgrad:
Fortynning:
Tørketid til: 			
Lettbelasning etter: 		
Gjennomherdet etter:
Påføringsverktøy: 		
Rekkevne: 			
Sikkerhet:
Rengjøring: 			

1-komponent vannbasert polyuretan / akrylat dispersjon
Hvitaktig
ca 30%
maks 60 g / liter
ca 8 mg / 100 runder (SIS 923509)
Matt: 10-15
Spe eventuelt med 4% Bona Retarder for lengre åpnentid.
Sliping / Overlakkering: 1-2 timer *
24 timer *
7 dager *
Bona Roller
10-12 m2 / liter (80-100 g / m 2) per strøk
Uklassifisert
Trykk ut mest mulig av produktet før rengjøring i rennende vann. Tørket materiale
kan fjernes med aceton.
Holdbarhet: 			
Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje.
Lagring / transport:
Temperaturen må ikke falle under +5 ° C eller overstige 25 ° C ved
oppbevaring eller transport.
Avfall:
Ubrukt materiale bør overlates til godkjent mottak. Må ikke helles i avløp eller
vassdrag. Tomme, tørre beholdere kan resirkuleres som plast.
Emballasje:
3 x 5 liter
* Under normalt klima, 20C / 60% R. F.
Vedlikehold
Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofiberklut. Som en del av en
vedlikeholdet kan gulvet etter noen år behandles med et nytt strøk topplakk før gjennomslitasje fører til ny
oppsliping. Ved å påføre Bona Parkett Refresher opprettholdes en pen overflate og samtidig opprettholdes
glansen.
Helse og Miljø
Bona Hvitlakk 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.
Lagring:
Bona Hvitlakk 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
prøvestrøl 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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