BONA NOVIA
Ominaisuudet
Bona Novia on 1-komponenttinen vesipohjainen lakka, joka on
suunniteltu erityisesti kotien ja muiden normaalille kulutukselle
altistuvien tilojen puisten lattiapintojen käsittelyyn. Noviaa voidaan
käyttää yhdessä minkä tahansa Bona pohjalakan kanssa, mutta lakka
toimii erinomaisesti myös suoraan puulle levitettynä, antaen puulle
kauniin lämpimän sävyn.
Helppo käyttää, pohjalakkaa ei tarvita
Ristisilloittuva lakka, toimii kuten 2-komponenttiset tuotteet
Hyvä kulutuskesto ja kemikaalien kesto
Ei kellastu
Kuivuu nopeasti
Tekniset tiedot
Tyyppi:

1-komponenttinen vesipohjainen
pintalakka

Kiintoainepitoisuus:

N. 30%

Liuotinaineet:

Max 60 g/l VOC

Viskositeetti

N. 20s (25ºC, FC4)

Kulutuksenkesto :

N. 8mg/100 kierrosta (SIS 923509)

Kiilto (60º):

Kiiltävä n. 85 Silkkimatta n. 45 Matta n.25

Kovettumisaika:

1-2 tuntia (20ºC/60% R.H.)

Työvälineet:

Bona tela tai Bona aplikaattori

Riittävyys:

8-10 m²/litra (100-120g/m²) per
lakkakerros

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:

2 x 10 litraa (24 laatikkoa/lava)
3 x 5 litraa (44 laatikkoa/lava)
10 x 1 litraa (50 laatikkoa/lava)

Jätteet:

Jätteet tulee hävittää voimassa olevien
säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin.
Maaliskuu 2009
Sivu 1 / 2

BONA NOVIA
Käyttöohje
Esityöt
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, Scrad-laikkaa tai hiomapaperia. Pinta
voidaan lakata Bona pohjalakalla tai suoraan Novialla.
Huom! Tietyt erikoiskäsitellyt puulajit, kuten timanttimänty tai
stabiloitu pyökki eivät sovellu vesipohjaisilla lakoilla
käsiteltäviksi. Näissä tapauksissa ota yhteyttä maahantuojaan.
Levitys
Aseta pakkauksen mukana tullut suodatin astian kaatoaukkoon
ja ravistele huolellisesti ennen käyttöä. Suosittelemme lakan
levitykseen Bona lakkatelaa tai Bona aplikaattoria. Levitä
tasaisesti välttäen lammikoitumista ja anna kuivua kunnolla
ennen seuraavaa kerrosta. Levitä vähintään 3 lakkakerrosta,
sisältäen mahdollisen pohjalakan. Lattia voidaan tarvittaessa
hioa kevyesti ensimmäisen lakkakerroksen levittämisen jälkeen
hiomaverkolla, karkeus 150 tai hienompi.
Huom! Lattian tai lakan lämpötila ei saa olla alle +13°C
lakkauksen tai kuivumisen aikana. Kuivumisaika vaihtelee
huomattavasti riippuen lämpötilasta, kosteudesta,
levitysmäärästä, ilman virtauksesta ja puupinnan
huokoisuudesta
Levitysmäärä: 8 -10 m²/litra (120-100g/m²) per lakkakerros.
Kuivumisaika per kerros: 1-2 tuntia (20°C/60% R.H.)
Lattia on ”kävelykuiva” noin 8 tunnin kuluttua viimeisen
kerroksen levityksestä. Lakka on lopullisesti kovettunut n. viikon
kuluttua, jolloin se voidaan puhdistaa nihkeällä mopilla ja
neutraalilla pesuaineliuoksella. (esim. Bona Puulattiapesu).
Myös matot voidaan nyt asentaa paikalleen.
Lakkapinnan hoito: Käytä Bona hoitotuotteita.
(Bona Puulattiapesu, Bona Kiilloke)
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