Pohjalakat

Bona White
Tuotekortti
Bona White antaa puulle kauniin valkolakatun sävyn. Värin intensiteettiä säädetään
lakkakerrosten määrällä. Yksi levityskerta yleensä antaa puulle käsittelemättömän,
hiotun puun vaikutelman. Valkoinen lopputulos saadaan kahdella tai useammalla
levityskerralla. Lakka on helppo levittää telalla. Bona White pintalakataan 2komponenttisella Bona pintalakalla. Parhaan lopputuloksen saamiseksi käytä joko
Traffic Naturalia tai mattaa / extramattaa lakkaa.





Vaalea ulkonäkö
Hidastaa puun kellastumista
Helppo telalevitys
GreenGuard –hyväksyntä takaa hyvän sisäilman laadun

Tekniset tiedot
Tyyppi:

Pigmentoitu, vesipohjainen, 1-k polyuretaani/akrylaattidispersio

Kuiva-ainepitoisuus: 30%
VOC:
Max 60 g/litra
Kuivumisaika:
Työvälineet:

2-3 tuntia*
Bona tela (mikrokuitu/fleece)

Levitysmäärä:
Turvallisuus:
Puhdistus:

12 m /litra (83 g/m ) per kerros
Ei luokiteltu
Pyyhi lakka työvälineistä ja pese vähällä vedellä. Kuivunut
materiaali voidaan poistaa asetonilla.
1 vuosi tuotantopäivästä avaamattomassa
alkuperäispakkauksessa.
Lämpötilan tulee olla välillä +5°C - +25°C kuljetuksen ja
säilytyksen aikana.
lakkajäte ja tyhjät pakkaukset tulee hävittää paikallisten
säännösten mukaisesti.

Säilyvyys:
Kuljetus/säilytys:
Jätteet:

2

2

Pakkauskoko:

3 x 5 litraa (44 laatikkoa / lava)

Sertifikaatit:

GreenGuard
DIBt; turvallinen rakennustuote

*normaaleissa olosuhteissa, 20C/60% R.H.
Esityöt
Varmista, että puulattia on tasaantunut lopullisiin käyttöolosuhteisiin, hyvin hiottu, kuiva
sekä puhdas hiontapölystä, vahasta tai muista tartuntaa haittaavista aineista. Anna
tuotteen tasaantua huoneen lämpötilaan, asenna suodatin ja sekoita astia erittäin
huolellisesti. Ihanteelliset olosuhteet ovat 18-25C ja 30-60% RH. Alin käyttölämpötila
on 13C.

Lakkausvaihtoehdot

Käsittelemätön ulkonäkö: 1 x Bona White + 2 x pintalakka
Valkolakka: 2 (tai useampi) x Bona White + 1 x pintalakka
Emme suosittele useampaa kuin kahta lakkakerrosta päivän aikana puun turpoamisen
minimoimiseksi. Kuivumisaika vaihtelee huomattavasti riippuen lämpötilasta,
kosteudesta, levitysmäärästä, ilman virtauksesta ja puupinnan huokoisuudesta
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Bona White
Tuotekortti
Lakkaus
1.

Sekoita lakka erittäin huolellisesti ja asenna filtteri. On suositeltavaa käyttää
ulkoista suodatinta lakkakovettumien poistamiseksi. Älä kaada pigmentoitua
lakkaa suoraan lattialle, käytä maalauskaukaloa tai vastaavaa. Sekoita lakkaa
jatkuvasti pitääksesi värin tasaisena.

2.

Lakkaa reunat siveltimellä alalta, jonka ehdit telata ennen lakan kuivumista.
Tasoita siveltimen vedot telalla.

3.

Levitä lakka Bona telalla. Telaa sulavalla, liukuvalla liikkeellä puun syyn
suuntaan seinästä seinään, välttäen lammikoita. Levitysmäärä on n. 12
m2/litra (83 g/m2) per kerros.

4.

Telaa taas seinästä seinään, mutta jätä pieni väli edeltävään telanvetoon. Sulje
ja tasoita tämä väli paluuvedolla. Toista, kunnes koko lattia on lakattu.

5.

Anna kuivua 2 – 3 tuntia ennen uutta lakkakerrosta. Varaudu hieman
pitempään kuivumisaikaan jokaisen kerroksen jälkeen. Tee välihionta Bona
Scrad –laikalla.

6.

Poista pöly

7.

Mikäli halutaan vaaleampi lattia, levitä lisäkerros Bona Whitea ennen
pintalakkausta.

Huom! Bona White on ensisijassa suunniteltu suorille lankku- tai sauvaparkettilattioille.
Lakan vetojälkien riski kasvaa lakattaessa kulmassa puun syytä vastaan.

Lakkapinnan hoito
Bona White tulee aina pintalakata Bonan 2-komponenttisilla pintalakoilla.

Tärkeää
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.
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