Bona Natural Primer

Behandling

Teknisk datablad

Bona Natural Primer er en grunningslakk lager særskilt for å gjenskape en fargen
og inntrykket man normalt får av ubehandlet treverk. For best effekt kombineres
den med Bona Traffic Natural. Produktet er utviklet for påføring med rulle. Bona
Natural Primer tørker raskt og har gode egenskaper for mellomsliping.
•
•
•
•

Bevarer utseendet av et nyslipt, ubehandlet tregulv
Lett å mellomslipe
Lett å påføre med rulle
GreenGuard-sertifisert for lav emisjon innendørs
Teknis ke data

Lakktype:
Tørrstoffinnhold:

Hvitpigmentert 1-komponent, vannbaset grunningslakk basert
på polyuretan/akrylat.
30%.
Maksimalt 60 g/liter
Produktet skal ikke fortynnes. Bona retarder kan tilsettes for å
forlenge produktets åpentid.
1-2 timer (20°C/60% R.H).

VOC:
Fortynning:
Tørektid:
Verktøy:

Bona Rulle (mikrofiber)/pensel.

Rekkevne:
Sikkerhet:

10-12 m²/l pr strøk.
Ikke merkepliktig.

Rengjøring:

Trykk/stryk ut lakken av verktøyet før omhyggelig skylling i
lunkent vann. Tørket lakk kan fjernes med aceton.

Holdbarhet:
Lagring/transport:

Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.
Temperaturen må ikke gå under +5°C eller over +25°C ved
lagring eller transport.

Avfall:

Tiloversblitt materiale leveres til miljøstasjon. Må ikke helles i
avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som
plast.
10 x 1 liter
3 x 5 liter
GreenGuard

Forpakning:
Sertifikat:

Forbe redelser
Sørg for at gulvet er akklimatisert til sine omgivelser, godt slipt og fritt for slipestøv,
olje, voks og annen smuss. For best resultat avslutt slipingen med Bona PowerDrive
eller Multidisk påsatt rondeller (blå) korn 120.
Påse at lakken har romtemperatur, sett i silen og sist beholderen nøye før bruk.
Optimale forhold for påføring er mellom 18-25˚C og 30-60% RF. Høy temperatur og
lav luftfuktighet gir kortere tørketid mens lave temperaturer og høy luftfuktighet gir
lengre tørketid. Laveste temperatur under bruk er 13˚C.
Utseendet på etikettens farveskala på dunken gir en indikasjon på produktets
fargeegenskaper, men kan aldri forventes å gi nøyaktig likt resultatet på ferdig gulv.
Resultatet avhenger av treslag, sliping, kvalitet på treet mm. Gjør alltid et prøvestrøk
på det aktuelle gulv for å se korrekt resultat.
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Teknisk datablad
Anbefalt bruk

Utseende av nyslipt gulv
1x Bona Natural Prime
Lett mellomsliping
2x Bona Traffic Natural

1x Bona Natural Prime
Lett mellomsliping
1xBona Natural Prime
1x Bona Traffic Natural

Obs! Påføring av mer enn to strøk per dag kan ikke anbefales på grunn av risiko
for for for mye fuktansamling i treverket.
For å skape en effekt av nyslipt, ubehandlet gulv anbefales bruk av Traffic Natural
topplakk. Andre trafikkprodukter med andre glansgrader kan også brukes, men
da får ikke samme effekt på gulvet da disse har mer glans.
Påføing
1. Rist kannen skikkelig før bruk. Legg ut lakken med en Bona Rulle mikrofiber
evt. bred pensel. Påfør jevnt med myke bevegelser i treverkets retning der
dette er mulig. Behold en våt kant, overlapp vått-i-vått, Jevn ut evt. ujevnheter
før lakken tørker. La tørke ordentlig før neste strøk påføres. Tørketiden blir noe
lenger for hvert strøk.
2. Når lakken er tørr mellomslipes overflaten med Bona scrad-system evt. med
Scrad Wings P150 korn eller finere.
3. Støvsug gulvet omhyggelig
4. Dersom en mer intensiv hvithet ønskes påføres ytterligere 1-2 strøk Bona
Natural Primer før lakkeringen avsluttes med 2 strøk Bona Traffic Natural
topplakk.

Vedlikehold
Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en
mikrofibermop. Som en del av vedlikeholdet kan gulvet påføres med nytt lag av Traffic
HD matt eller ekstra matt før slitasjen når treverket og fører til at full oppsliping er
nødvendig. Ved å bruke Bona Freshen Up regelmessig opprettholdes en attraktiv
overflate og småriper og slitasje kamufleres. Vær oppmerksom på at glansen
forbigående heves litt når Bona Freshen up påføres.
Detaljert vedlikeholdsanvisning og relakkeringsinstruks kan lastes ned fra
www.gulvkompagniet.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.
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