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Brukerveiledning
Bona Traffic HD er en tokomponent, vannbasert lakk med fenomenal slitestyrke,
vedheft og herdetid. Produktet er derfor meget godt egnet til relakkering av tidligere
lakkerte gulv, samt til lakkering av prefabrikerts (fabrikklakkerte) parkettgulv.
Bona Traffic HD fester godt, tørker fort, lukter tilnærmet ingenting og er
gjennomherdet på 12 timer. Dette gjør den svært godt egnet til bruk på gulv hvor
tiden er en faktor, samt der man ikke ønsker å sjenere omgivelsene med
løsemiddellukt f.eks kontorer, butikker, skoler etc.
Forberedelser
Gulvet må gjøres fullstendig rent. Vi anbefaler bruk av Bona Powerscrubber og
Bona Deep Clean solution. La gulver deretter tørke godt.
Gulv som tiligere har vært behandlet med polish, voks etc. kan ikke relakkeres
men må slipes helt ned. I tvilstilfeller anbefaler vi test av vedheft på et lite synlig
sted ved at man legger på en prøve og så skraper med en mynt for så å sjekke
vedheften.

Rekvisita

Nedpussing
Til nedpussing benyttes Bona Diamantpads P240 påsatt en Bona Flexisand med
Power Drive skive. Også andre maskiner med tilsvarende 150mm borrelåsinfesting
kan brukes, men det må da kontrolleres at maskinen har kraft og vekt nok til å oppnå
den nødvendige avvirkning med diamantene.
Mellom diamantskiven og maskinen settes en mellomlagsrondell for å gi en mykere og
mer fleksibel sliping som kommer nedi ujevnheter og som forhindere nedsliping av
småsvanker.
Ett sett (4 stk) Bona Diamantsliperondeller holder til sliping av ca 100kvm gulv.
Prosessen genererer en god del finstøv som støvsugeren normalt vil ha problemer
med å ta opp grunnet at det er så finkornet og binding pga. statisk elektrisitet. Etter
nedpussing må dette fjernes med vask, Bona Claning pads eller bruk av Bona
Powerscrubber påsatt hvite børster. Vask utføres med rent, lunkent vann og godt
oppvridd klutmopp.
Påse at gulvet tørker helt opp før lakkering starter. Påse også at hele gulvflaten er
pusset ned. "Helligdager" må etterpusses.

Bona Diamantsliperondeller

Bona mellomleggsrondell

Bona Cleaning disc

Påføriing
1.

Rist kannen og tilsett en flaske Traffic HD herder. Umiddelbart etter ristes
blandingen grundig i 1 minutt og sett deretter på det vedlagte filteret. Hvis man skal
blande små mengder av lakk - hell den nødvendige mengden av lakk i en egen
boks. 1 liter av lakk svarer til en del av herderen. 2 liter til to deler a.s.o. Blandingen
av lakk / herder bør brukes snarest, eller i det minste i løpet av 4 timer.
Ved blanding av mindra kvanta tilbyr Gulvkompagniet en praktisk blandeflaske med
ferdig måleskala påtrykket. Kontakt vårt ordrekontor for mer info.

2.

Påfør lakken ved hjelp av en Bona Rulle. Rull ut med en jevn, flytende bevegelse
vekselvis mot og med veden, unngå dammer og "helligdager". Alltid ha nok lakk i
rullen for å unngå overlapping og skjøter. La det tørke skikkelig før du påfører
ytterligere lag. Regn med noe lengre tørketid for hvert lag som påføres.

3.

Dersom nødvendig, gjør en mellomsliping med en slipenetting eller en Bona Scrad
Pad System korning P150 (eller finere) og fjern støvet omhyggelig før du påfører et
siste lag med lakk. Merk: Hvis det forgående lag med lakk har fått mer enn 24 timer
tørketid er alltid en mellomsliping nødvendig.
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Gulvet tåler lett gangtrafikkr ca 8 timer etter den siste påføringen og kan tas i full bruk
etter 12 timer. La overflaten tørke i minst tre dager før du dekker med tepper eller
annet. Unngå også å plassere tunge gjenstander og unngå fuktig mopping gulvet i
løpet av denne tiden.
Merk: Hvis Traffic HD har blitt kombinert med Bona Prime Deep eller Bona Create
deretter må overflaten få herde i en uke før den dekkes til.
Optimale påføringsforhold er mellom 18-25C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye
temperaturer og lav luftfuktighet forkorter og lave temperaturer og høy luftfuktighet
forlenger tørketiden. Minimum temperatur for bruk er 13C.
Vedlikehold
Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en microfiber
pad. For vedlikehold kan gulvet vedlikeholdes periodisk med flere strøk lakk. Dette vil
gjenopprette det opprinnelig utseendet på gulvet og forlenge tiden det tar tar før
gulvet må slipes helt ned. Hyppigheten av denne operasjonen kan bli sterkt redusert
dersom Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher påføres med jevne
mellomrom.
Detaljerete vedlikeholdsinstruksjoner finnes på www.bona.com/floorcare
Viktig informasjon
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 formåle, 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. Metoden beskrevet
froutsetter at gulvet er lagt etter Norsk Standard og ikke har unormal stor bevegelse
noe som kan forårsake lakkslipp i skjøtene. Vær også oppmerksom på at bruk av
fettholdige vaskemidler som grønnsåpe etc. kan etterlate fettrester i sprekker og
skjøter som vask og nedpussing ikke kan fjerne og som kan forhindre vedheft.
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