Bona Prime Amberseal

Pohjalakat

Tuotekortti
Bona Prime Amberseal yhdistää öljypohjaisten tuotteiden syvän värin ja vesipohjaisten
tuotteiden matalan VOC-pitoisuuden ja käyttöturvallisuuden. Tuote on 1-komponenttinen ja soveltuu käytettäväksi kaikkien Bonan vesipohjaisten pintalakkojen alla.
• Syvä, meripihkamainen väri
• PU-dispersio, parannettu kulutuskesto
• Erinomainen hiottavuus
• Vähentää reunaliimautumista
• Ei NMPT.tä tai NEP:tä
• Täyttää vaatimukset haihtuvien orgaanisten aineiden osalta
Tekniset tiedot

Tyyppi:

Pigmentoitu, 1-komponenttinen vesipohjainen
polyuretaanipohjalakka

Kiintoainepitoisuus:

N. 32%

VOC:

95 g/l

Kuivumismisaika:

1-2 tuntia*

Työvälineet:

Bona tela tai aplikaattori

Riittävyys:

8-10 m²/litra (100-120g/m²)

Turvallisuus:

Ei luokiteltu vaaralliseksi

Käyttöikä:

1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa
alkuperäispakkauksessa

Varastointi:

Ei saa jäätyä, kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C…+25°C.
Sulje astia heti käytön jälkeen.

Pakkauskoko:

3 x 5 litraa (44 laatikkoa/lava)

Jätteet:

Pyyhi työvälineet puhtaaksi ja puhdista pienellä vesimäärällä.
Lakkajäte ja tyhjät pakkaukset tulee hävittää voimassa olevien
säännösten mukaisesti. Älä päästä lakkaa viemäriin tai
vesistöihin.

*normaaleissa olosuhteissa, 20 C/60% R.H.
Esityöt
Lattiamateriaalin tulee tasaantua lopulliseen käyttöympäristöönsä. Käsiteltävä pinta
tulee hioa paljaalle puulle. Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla pölyä,
öljyä, vahaa tai muuta kontaminaatiota. Viimeinen hionta tehdään karkeudella 120.
Paras lopputulos saavutetaan lautashiomakoneella käyttäen Bona hiomaverkkoa tai
hiomapaperia. Anna primerin tasaantua huoneen lämpötilaan ja ravista hyvin.
Optimaaliset olosuhteet: 18-22 C ja 40-60% ilman suhteellista kosteutta. Lämpö ja
kuivuus nopeuttavat kuivumista, kylmä ja kostea hidastavat. Ehdoton alaraja
lämpötilalle on 13 C.
Huom! Tietyt erikoiskäsitellyt puulajit, kuten timanttimänty tai stabiloitu pyökki eivät
sovellu vesipohjaisilla lakoilla käsiteltäviksi. Näissä tapauksissa ota yhteyttä
maahantuojaan.
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Lakkaussuositus
Kotikäyttö: 2 x Amberseal + 1-2 x Bona pintalakka
Julkiset tilat: 2 x Amberseal + 2 x Bona pintalakka
Lakkaus
1. Levitä primeria tasaisesti Bona telalla, välttäen lammikoitumista. Ole huolellinen, että
saat tasaisen levitysmäärän värierojen estämiseksi. Pidä aina märkä lakkavana
työalueen reunassa ns. overlappien estämiseksi.
2. Ambersealin kuivuttua, välihio käyttäen Bona Scrad –laikkaa tai hiomaverkkoa,
karkeus 150 tai hienompi.
3. Poista pöly ja levitä toinen kerros Bona Ambersealia, anna kuivua.
4. Levitä 1-2 kerrosta Bona-pintalakkaa

Lakkapinnan hoito

Prime Ambersealia ei tule käyttää viimeisenä lakkapintana.

Tärkeää
Huom! Lakkaustulos voi vaihdella huomattavasti riippuen lakkaustekniikasta,
olosuhteista ja puulajista, etenkin öljyisillä ja hartsisilla trooppisilla puulajeilla
Tässä annettu tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja saattaa muuttua. Käyttäjän
vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Bona voi
taata vain tuotteen laadun, työn asianmukainen suorittaminen on käyttäjän vastuulla..
Tee aina näytepala tai koealue selvittääksesi yhteensopivuuden, ulkonäön ja halutun
lopputuloksen ennen käyttöä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä tuotekortti ja
käyttöturvatiedote.
Lisätietoa ja käyttöturvatiedotteet maahantuojalta tai valmistajalta. www.bona.com

Bona Amberseal kuuluu luokkaan IIA/i.One-pack performance coatings. EU:n raja-arvo:
140g/l (2007) 140g/l (2010.) Bona Amberseal sisältää enintään 95 g/l VOC.
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