Primer

Teknisk datablad

BONA CLASSIC UX
Vannbasert Primer

Brukervennlig primer med naturlig lys innfarging

Bona Classic UX er en vannbasert grunning for ubehandlede, nyslipte tregulv. Produktet gir en
middels lys farge, er lett å påføre og kan mellompusses. Produktet gir et godt grunnlag sammen
for Bonas topplakker. Produktet har svært lave utslipp og har klassifiseringen EC1PLUS. Produktet
kan brukes på alle typer tre, også med gulvvarme.
• Middels lys farge
• Enkel å påføre
• Utmerkede egenskaper for mellomsliping
TEKNISKE DATA

Lakktype:
Tørrstoff:
VOC:
Fortynning:
Tørketid:
Verktøy:
Forbruk:
Sikkerhet:
Rengjøring:

1-komponent vannbasert akrylat/polyuretan primer
ca 30%
maks 3%
Fortynnes ikke. Bona Retarder kan tilsettes for lengre åpentid
1–2 timer (20°C/60% R.F)
Bona Microfiberrulle (11 mm) eller Applikator
8–10 m²/l pr strøk
Ikke merkepliktig
Klem ut mest mulig lakk fra verktøyet før du rengjør dem grundig i vann. Tørket lakk kan fjernes
med aceton.
Holdbarhet:
1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.
Lagring/transport: Temperaturen må ikke gå under +5°C eller overstige +25°C ved lagring eller transport.
Avfall:
Restprodukt leveres til miljøstasjon. Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner
gjenvinnes som plast
Forpakning:
3 x 5 liter
Sertifikat:
EC1PLUS for meget lav miljøpåvirkning
For mer informasjon se produktets sikkerhetsdatablad.
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FORBEREDELSE

Sørg for at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og fritt for slipestøv, olje, voks og annet smuss. For
best resultat avslutt slipingen med Bona Quattrodisk slipepapir 8300 (blå) korn 120.
La lakken få romtemperatur, legg i silen og rist beholderen godt før bruk. Optimale betingelser for påføring er
mellom 18-25°C og 30-60 % RF. Høy temperatur og lav luftfuktighet gir kortere tørketid, mens lav temperatur og
høy luftfuktighet gir lengre tørketid. Minimumstemperatur for bruk er 13˚C.
Utseendet til etikettens fargeskala på boksen gir en indikasjon på produktets fargeegenskaper, men kan aldri
forventes å gi det eksakte resultatet på det ferdige gulvet. Resultatet avhenger av tresort, sliping, kvalitet på treet
osv. Gjør alltid en fargetest på det aktuelle gulvet.
Vær oppmerksom på: Tropiske tresorter som teak, Ipe, røkt eik, wenge og lignende tresorter inneholder naturlige
stoffer – tanniner, oljer, bindemidler (harpiks) og mineraler, som kan forlenge tørketiden og fargeendringer på
gulvet betydelig. Utfør alltid en lakktest på gulvet dersom du har mistanke om at disse tresortene skal behandles.

BEHANDLINGSFORSLAG
Behandlingsforslag:
1x Bona Classic UX + 2x Bona Topplakk
Bona Classic UX kan brukes med alle Bona toppstrøk. Men for best resultat og utseende anbefales det å bruke
produktet sammen med Bona Traffic HD RAW.
•OBS:
•

Det anbefales ikke å påføre mer enn 2 strøk pr dag. Dette grunnet risikoen for svelling i
treverket ved 3 strøk
Bona Classic UX skal kun brukes direkte på nyslipte tregulv og behandlingen skal avsluttes med
dette produktet.

PÅFØRING
1.
2.
3.
4.

Rist boksen godt før du åpner den og setter inn filteret.
Påfør produktet jevnt med anbefalt verktøy og mengde lakk.
La tørke i 1–2 timer.
Mellomslip overflaten med Bona Scrad Pad og 150 kornvinger for å fjerne trekornet. Dersom
lakken har stått i mer enn 24 timer, skal overflaten lettpusses.
5. Støvsug gulvet og avslutt behandlingen med anbefalt Bona toppstrøk.

Denne informasjonen er utarbeidet etter beste kunnskap om produktet og gjør ikke krav på å være fullstendig. Det er opp til brukeren å vurdere
om produktet og anbefalingene her er egnet for formålet, hvilken tresort det er snakk om og de rådende forhold på stedet. En profesjonell og
dermed vellykket påføring av produktet er utenfor Bonas kontroll. Hvis du er i tvil, utfør alltid en test før bruk. Brukeren er forpliktet til å lese og
forstå all informasjon på emballasjen og sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk.
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