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BONA PRIME INTENSE
Esittely
Bona Prime Intense on helppokäyttöinen ja hyvin tasoittuva 1komponenttinen polyuretaanipohjalakka. Tuotetta käytetään
lakkaamattomien parketti- ja puulattioiden pohjustukseen
ennen pintalakkausta Bonan pintalakoilla. Tuote perustuu
pintalakoissa käytettävään dispersioon antaen lattialle hyvin
täyteläisen, syvän ja puun väriä korostavan pinnan. Prime
Intense on helppo välihioa.
• Soveltuu kaikille Bona pintalakoille
• Korkea viskositeetti
• Täyteläinen pinta
• Syventää puun väriä
• Helppo välihioa
Tekniset tiedot
Tyyppi:

1-komponenttinen, vesipohjainen
100 % polyuretaanipohjalakka

Työvälineet:

Tela (flotexlasta)

Kiintoainepitoisuus:

N. 32 %

Viskositeetti:

n. 16,5 s (FC4)

Kuivumisaika:

1-2 tuntia (20°C 60% R.H.)

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 INTENSE
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-lautashiomakoneella
käyttäen Bona Scrad–hiomalaikkaa tai Bona -hiontaverkkoa.
Levitys
Bona Prime Intense -pohjalakka sekoitetaan huolellisesti
astiassaan ennen levittämistä.
Suositeltavin levitystapa on tela tai flotexlasta. Lakka
levitetään tasaisena kerroksena välttäen lammikoitumista.
Prime Intense muuttaa puun väriä, joten etenkin
flotexlastalla työskenneltäessä on erittäin tärkeää varmistaa
tasainen levitysmäärä värierojen ehkäisemiseksi, varsinkin
ns. peruutuskohdissa. Suuri ero levitysmäärässä voi myös
aiheuttaa pintalakan tunkeutumista pohjalakan läpi (väriero),
etenkin lastan päissä (ns. polttojälki).
Huom! Huoneen ja lakan lämpötila ei saa laskea alle +13 °C
lakan levitys- tai kuivumisaikana.
Levitysmäärä: 8-10 m2/litra (120-100g/m2)
Kuivumisaika:1-2 tuntia (20°C/60% RH)
Lattia tulee hioa kevyesti pohjalakan levittämisen jälkeen
Bona Scrad –menetelmällä tai Bona hiontaverkolla.
Hiontakarkeuden tulee olla 120 tai hienompi.
Bona Prime Intense sopii kaikille Bona-pintalakoille
Lisätietoa maahantuojalta:
PAKcem OY
Järventaustantie 141
01810 Klaukkala
puh.+358 (0)9 290 50
375
fax. +358 (0)9 290 50
376
info@pakcem.com
www.pakcem.com
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