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Bona Wave

Beskyttelse for traffikerte gulv i offentlige miljø.
Produktbeskrivelse:
Bona Wave er en to-komponent vannbasert lakk for
overflatebehandling av tregulv i offentlige områder med
middels til stor trafikkintensitet. Produktet inneholder mindre
enn 4% VOC men gir en tøff overflate laget for å vare. Bona
Wave er tilnærmet luktfri og innehar DlBt godkjenning for
sine lave utslipp. Fargen er klar og ikke-gulnende.
•
•
•
•
•

Meget motstandsdyktig mot slitasje, skrapemerker og
riper. Meget bra kjemisk resistens
Svært lite lukt
Lavt innhold av løsemidler (VOC) <4%
DlBt godkjent for lave innendørs utslipp
Godkjent DIN 18032:2 (passende friksjon for sportsgulv)

Produktbeskrivelse:
Produkttype: 		
2-komponent vannbasert 100% polyuretan
Tørrstoffinnhold:
31 %
VOC: 			
Maks 40g/liter (inkl. herder)
Slitestyrke: 		
4 mg/100 omdreininger (SIS 923509)
Glans ( 60 ° ): 		
Matt 20
Blandingsforhold:
1 del herder til en del lakk ( 4 vol % )
Brukstid : 		
4 timer ved 20°C (kortere hvis varmere)
Fortynning: 		
Hvis det nødvendig, fortynn med 4 % Bona Retarder for en lengre åpen tid
Tørketid , til : 		
Klar for sliping / overlakkering: 2-3 timer *
			
Lett bruk: 24 timer *
			
Full hardhet: 7 dager *
			 * under normale klimaforhold , 20° C/60 % relativ fuktighet
Anbefalt påføring:
Microfiberrulle
Rekkevne: 		
10-12 m²/ liter (120-100g/m²) Per strøk
Sikkerhet lakk: 		
Uklassifisert
Herder: 		
Klassifisert (se HMS-datablad)
Rengjøring: 		
Tørk verktøy fri fra restmateriale før rengjøring med et minimum av vann. Tørket 		
			
materiale kan fjernes med aceton .
Holdbarhet: 		
Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje
Lagring / transport:
Temperaturen må ikke falle under 5°C eller overstiger 25°C under lagring og 		
			
transport.
Avfall: 		
Avfall og tomme beholdere skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter .
Påføring:
Gulvflaten må være slipt, og fri for støv, skitt og annen forurensing. Temperaturen på gulvflaten skal ligge
over +13°C og ikke overskride +28°C. Gulvtemperatur på +20°C og relativ luftfuktighet på 55% er ideelt.
Ved grunnbehandling skal gulvet forbehandles med Bona Primer
Det anbefales minst 3 strøk. Ved bruk på fabrikklakkert parkett skal vedheft alltid sjekkes ved påføring på
mindre synlig sted. Gulvflaten må avfettes og omhyggelig nedpusses før påføring av min. 2 strøk.
1. Rist kannen og tilsett en flaske Wave herder; rist umiddelbart blandingen grundig i 1 minutt. Hvis man skal
blande mindre mengder - hell den ønskede mengden i en kanne/boks. 1 liter lakk tilsettes én del herder. 2
liter tilsettes to deler osv. Blandingen bør brukes omgående eller senest innen 4 timer.

2. Påfør lakken med en rulle. Rull med en jevn flyt bevegelse vekselvis med og mot treverket og unngå
ansamlinger av produktet. Sørg for å opprettholde en ”våt overlapp” for å unngå skjøter. La det tørke skikkelig
før påføring av ytterligere strøk. Regn med litt lengre tørketid for hvert strøk.
3. Om nødvendig foreta en mellomsliping med en slipenetting P150 (eller finere) og fjern støv før påføring
av neste lag med lakk.
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Merk: Hvis det forrige strøket har tørket lengre enn 24 timer skal det alltid mellomslipes.
Gulvet tåler lett gangtrafikk ca 8 timer etter siste strøk og full bruk etter 24 timer. La overflaten tørke i minst 7
dager før dekking med tepper eller andre gulvbelegg. Unngå også å plassere tunge gjenstander og
unngå vask av gulvet i løpet av denne tiden. Merk: Hvis Bona Wave har blitt brukt sammen med Bona Prime
Helse og Miljø
BonaWave er ikke klassifisert som skadelig for helse eller miljø. Vanlige forsiktighetsregler ved håndtering av
kjemiske produkter bør imidlertid overholdes. Herderen er klassifisert som irriterende. 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 omgåend med rikelig vann. For ytterligere informasjon se HMS datablad.
Råd for påføring
• Produktet må normalt ikke fortynnes. Inntil 4% Bona Retarder kan tilsettes for lengre åpentid.
• Produktsøl fjernes omgående med en klut, eller mekanisk etter herdig.
• Verktøy rengjøres i rennende vann.
Forpakning
Kanne à 5 liter (Inkl. herder)					

Kartong à 3 kanner

Lagring:
Bona Wave kan oppbevares minst 12 måneder i originalemballasjen ved 5°- 25°C. Oppbevares kjølig og tørt,
tåler ikke frost. Lukk pakningen omhyggelig etter bruk.
Renhold:
Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofiber pad. For vedlikehold
kan det overlakkes i intervaller med flere strøk med lakk. Frekvensen av denne operasjon kan bli kraftig
redusert dersom Bona Refresher benyttes regelmessig. Dette vil gjenopprette opprinnelig glans og kamuflere
småriper etc.
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 prøvepåføring 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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