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Overflatebehandling

Bona Wave 2K 
Teknisk datablad 

Bona Wave 2K er en vannbasert 2-komponent topplakk for behandling av tregulv i

offentlig miljø med normal/lettere belastning.

2-komponent vannbasert topplakk av polyuretanLakktype:

Glansgrad (ved 60°): Blank: 80-85, Silkematt: 40-45,   Matt: 20-25

Blandingsforhold:    1 del Wave 2k Herder til 1 liter Wave 2k (4 vol%)

Brukstid: 

Utblanding:

4 timer ved 20°C (kortere om varmere)

Ved behov, fortynn med 4% Bona Retarder for lengre åpentid.

Tørketid, til: - Sliping/overlakkering: 2-3 timer*

- Lett belastning: 24 timer*

- Fullherdet: 7 dager*

Verktøy:

Forbruk:

*ved normalt inneklima, 20°C/60% R.F.
Bona Polyesterruller eller Bona Mikrofiberrulle

8-10 m2/liter (120-100g/m2) pr strøk
Lakk: Ikke merkepliktig

Herder: Merkepliktig, se sikkerhetsdatablad

Trykk ut/stryk av lakk fra verktøy før de omhyggelig rengjøres i

vann. Tørket lakk kan tas bort med aceton.

1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.

Temperaturen må ikke understige +5°C eller overstige +25°C

ved lagring eller transport.

Tiloversblitt lakk leveres til Godkjen mottak. Må ikke helles i
avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som

plast.

3 x 5 liter inkl. herder (36 kartonger pr pall)

Før påføring må overflaten behandles med en vannbasert primer fra Bona. Pass på 
at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og uten slipestøv, olje, voks og 
annet smuss.

La lakken og herderen oppnå romtemperatur før bruk. Optimale bruksforhold er 
mellom 18-25C og 30-60% RF. Høy temperatur og lav luftfuktighet gir kortere 
tørketid, mens lav temperatur og høy luftfuktighet gir lengre tørketid. Den laveste 
driftstemperaturen er 13C.

Ubehandlet tre:

1x Bona vannbasert primer
Lettsliping korn 150 

2/3x Bona Wave 2k

a) 

Tekn i s k e data

Sikkerhet:

Rengjøring:

Holdbarhet:

Lagring/transport: 

Avfall: 

Forpakning:

Forb e  red e ls er

Be han dl ingsforslag

Ubehandlet tre:

1x Bona Craft Oil 2-K i ønsket farge
2/3x Bona Wave 2k
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1. Rist kannen omhyggelig før du tilstter Wave 2k-herderen.
2. Hell i en flaske Wave 2k-herder. Rist omgående blandingen i 1 minutt og sett

deretter filteret i kannens åpning. Ved blanding av mindre mengder, bruk Bonas
blandebeholder for riktig blanding. Blandet lakk må brukes umiddelbart eller
innen 4 timer.

3. Legg ut lakken med en Bona rulle. Påfør jevnt med myke bevegelser og avslutt
påføringen i treets lengderetning. Opprettholde en "våt" kant langs behandlede
deler og overlapp vått i vått. La tørke 2-3 timer før du påfører neste strøk.
Tørketiden vil være litt lengre for hvert lag.

4. Støvsug gulvet før du påfører neste strøk om nødvendig.
5. Påfør det neste strøk.
6. NB 1! Hvis det forrige laget av lakk har tørket i mer enn 24 timer, er det alltid

nødvendig med en mellomsliping.
7. NB 2! Det anbefales ikke å legge mer enn to strøk lakk per dag på grunn av økt

risiko for svelling i treverket. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørk.
Dårlige tørkeforhold som fuktig, kald luft kan føre til dårligere herding med
reduset styrke og vedheft.

Gulvet kan forsiktig taes i bruk ca 8 timer etter siste strøk. La overflaten tørke i minst 7 
dager før den dekkes av tepper, papp eller tunge gjenstander. Unngå også vask av 
overflaten den første uken.

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofibermop. 
Som en del av vedlikeholdet kan gulvet påføres et nytt lag med Wave før slitasjen når 
treverket og fører til omfattende renovering. Ved å bruke Bona Freshen Up eller Bona 
Wood Floor Refresher regelmessig, opprettholdes en attraktiv overflate og periodene 
mellom full renovering forlenges. 

Detaljert vedlikeholdsanvisning kan lastes ned fra www.bona.com

Påføring

Vedlikehold

Overflatebehandling

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. 

Viktig informasjon
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