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Bona White 
Teknisk datablad 

Bona White er en grunningslakk som gir et hvittlasert utseende. Intensiteten kan 
styres ved å bruke ett eller flere lag. Når du legger på et lag, får du et svakt hvitfarget 
inntrykk. For et virkelig hvitt utseende, brukes to eller tre lag. Lett å legge ut, designet 
for enkel påføring med rulle.
For den beste effekten anbefales den kombinert med Bona topplakk i glans Natural, 
Ekstra Matt eller Matt.

• Hvitlasert utseende

• Reduserer gulning av treet

• Lett å påføre med rulle

• GreenGuard-sertifisert for lave emisjoner innendørs

Lakktype:

Tørrstoff:

VOC: 

Påføring:

Tørktide:

Verktøy:

Forbruk:

Hvit pigmentert en-komponent, vannbasert primer basert på 
polyuretan / akrylat.

30%.

maks 60 g / liter.

Produktet skal ikke fortynnes. Bona retarder kan imidlertid 
tilsettes for å forlenge åpningstiden til produktet.

1-2 timer (20 ° C / 60% R.H).

Bona Rulle (microfiber / fleece).

10-12 m² / liter pr strøk.

Ikke merket.

Trykk ut/stryk malingen fra verktøy før du rengjør dem grundig i 
vann. Tørket lakk kan fjernes med aceton.

1 år fra produksjonsdatodato i uåpnet originalemballasje.

Temperaturen må ikke gå under + 5 °C eller overstige + 25 °C 
under lagring eller transport.

Overflødig materiale sendes til miljøstasjonen. Ikke hell i avløp 
eller vassdrag. Tomme, tørre beholdere kan resirkuleres som 
plast.

12 x 1 liter

3 x 5 liter

Greenguard

Pass på at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og fritt for støv, olje, voks 
og annet smuss. For best resultat, ta siste sliping med Bona Quattrodisk eller 
Multidisk slipepapir 8300 (blå) korn 120.

La produktet nå romtemperatur, sett i silen og rist beholderen nøye før bruk. Optimale 
bruksforhold er mellom 18-25 C og 30-60% RH. Høy temperatur og lav luftfuktighet 
gir kortere tørketider, mens lav temperatur og høy luftfuktighet gir lengre tørketid. Den 
laveste temperaturen for bruk er 13˚C.

Utseendet på fargeskalaen på etiketten på boksen gir en indikasjon på produktets 
innfargingsegenskaper, men kan aldri forventes å gi akkurat dette resultatet på det 
ferdige gulvet. Resultatet påvirkes av bl.a slipingen, treslaget etc. Sett derfor alltid en 
fargeprøve på gulvet dersom du er i tvil.

Tekn i s k e  data

Sikkerhet:

Rengjøring:

Holdbarhet:

Lagring/transport: 

Avfall: 

Forpakning:

Sertifikat:

Forb e  re d e ls er

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - www.gulvkompagniet.com

Overflatebehandling
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Svakt hvitlasert utseende

1x Bona White 

2x Bona Topplakk, matt, ekstra matt

eller Natural. 

Hvitlasert utseende

2-3x Bona Prime White

1x Bona Topplakk matt, ekstra matt

eller Natural.

NB! Det anbefales ikke å legge mer enn to lag lakk per dag på grunn av risikoen for økt 
svelling av treverket.
For den sterkeste hvitheten anbefaler vi å bruke Bona Mega One ekstra matt, Bona 
Novia eller Bona Traffic matt, ekstra matt eller naturlig.

1. Rist kannen grundig før bruk. Legg på produktet med en Bona Rulle
(microfiber / fleece). Påfør jevnt med myke bevegelser i lengderetningen av
treet der det er mulig. Oppretthold en "våt" kant langs behandlede deler og
overlapp fuktig på vått, glatt ut eventuelle uregelmessigheter før primeren har
tørket. La tørke fullstendig før du legger på nye strøk. Tørketiden blir litt lengre
for hvert strøk.

2. Hvis en mer intens hvithet ønskes, påfør ytterligere 1-2 lag Bona White før du
legger på belegget med en Bona topplakk.

3. Når primeren er tørr puss overflaten med Bona scrad-systemet. Ved kun ett
strøk primer anbefales det å vente med pussing til etter at første strøk med
topplakk er påført. Dersom det går mer enn 24 timer mellom strøkene må
primeren alltid pusses for å sikre vedheft.

4. Støvsug omhyggelig

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en 
mikrofibermop. Som en del av vedlikeholdet kan gulvet strykes med nye lag med lakk  
før slitasjen når primeren og fører til at omfattende renovering må utføres. For påføring 
av ny topplakk se produktets datablad på www.gulvkompagniet.com

Ved å bruke Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher regelmessig, 
opprettholdes en attraktiv overflate samtidig som glansen opprettholdes. Vær 
oppmerksom på at glansen blir litt hevet når Bona Freshen up eller Bona tregulv 
oppfriskning er benyttes.

Detaljert vedlikeholdsansvisning kan fås fra www.bona.com

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke 
krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og 
anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale 
situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell 
og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en 
foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, 
etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet. 

Behandlingsforslag

Påføring

Vedlikehold

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - www.gulvkompagniet.com

Overflatebehandling

http://www.bona.com/



