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BONA PRIME CLASSIC
Tuote-esittely
Bona Prime Classic on yksikomponenttinen, vesipohjainen
akrylaattipohjalakka parketti- ja puulattioiden pohjustukseen ennen
lakkausta Bonan pintalakoilla. Classic antaa puulle täyteläisen
pinnan ja vähentää parkettisauvojen ja -lautojen
reunaliimautumisriskiä.
Huom! Tietyt erikoiskäsitellyt puulajit, kuten timanttimänty tai
stabiloitu pyökki eivät sovellu vesipohjaisilla lakoilla käsiteltäviksi.
Näissä tapauksissa ota yhteyttä maahantuojaan.

• Soveltuu kaikille Bona pintalakoille
• Korkea kuiva-ainepitoisuus
• Runsas ulkonäkö
• Vähentää reunaliimautumisriskiä, soveltuen siten erityisesti
pystypuulattioille, lautalattioille ja lattialämmityksen yhteyteen

Tekniset tiedot

Tyyppi:

Yksikomponenttinen, vesipohjainen
akrylaattipohjalakka

Kuiva-ainepitoisuus:

N. 35%

Kuivumisaika:

1-2 tuntia (20°C/60% R.H.)

Työvälineet:

Tela, aplikaattori, huopalasta

Kulutus:

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

Turvallisuus

Ei luokiteltu vaaralliseksi

Tulenarkuus:

Ei tulenarkaa

Säilytys:

Ei saa jäätyä. Kuljetus- ja
varastointilämpötila +5°C … +25°C

Käyttöikä:

1 vuosi tuotantopäivämäärästä
avaamattomassa
alkuperäispakkauksessa

Pakkauskoko:

3 x 5 litraa (44 laatikkoa/palletti)
10 x 1 litra (50 laatikkoa/palletti)
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BONA PRIME CLASSIC
Käyttöohje
Esityöt
Käsiteltävä pinta tulee hioa paljaaseen puuhun asti. Pinnan tulee olla
kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla pölyä, öljyä, vahaa tai muuta
tartuntaa estävää ainetta. Viimeinen hionta tehdään karkeudella 120
tai hienompi. Paras lopputulos saavutetaan Bona Buffer lautashiomakoneella käyttäen Bona Scrad–hiomalaikkaa, Bonahiontaverkkoa tai –paperia. Ravistele lakka-astiaa huolellisesti ennen
levittämistä.
Levitys
Suositeltavin levitystapa on tela tai Bona aplikaattori. Lakka levitetään
tasaisena kerroksena välttäen lammikoitumista. Huom! Huoneen ja
lakan lämpötila ei saa laskea alle +13 °C lakan levitys- tai
kuivumisaikana.
Levitysmäärä
8-10 m2/litra (120-100g/m2) per levityskerta.
Kuivumisaika
1-2 tuntia (20°C/60% RH)
Pintalakat
Bona Prime Classicia voidaan käyttää kaikkien Bonan vesiliukoisten
pintalakkojen yhteydessä.
Välihionta
Lattia voidaan tarvittaessa välihioa pohjalakan levittämisen jälkeen
Bona Scrad –menetelmällä. Välihionta voidaan tehdä vaihtoehtoisesti
ensimmäisen pintalakkakerroksen jälkeen hiomaverkolla tai –
paperilla, karkeus 120-150.
Työvälineiden puhdistus
Vesi heti käytön jälkeen, kuivunut lakka asetonilla. Anna
lakkajätteiden kovettua ennen hävittämistä.
Jätteet
Jätteet tulee hävittää paikallisten säännösten mukaisesti

Käyttöturvatiedotteet tarvittaessa maahantuojalta.
EU:n raja-arvo tuotteelle Bona Prime Classic (cat. i): 140 g/l (2007) /
140 g/l (2010)
Bona Prime Classic sisältää max 30 g/l VOC.

