Bona Mega

Pintalakat

Tuotekortti
Bona Mega on 1-komponenttinen vesipohjainen 100% polyuretaanilakka, joka on
suunniteltu erityisesti julkisten tilojen ja muiden kovalle kulutukselle altistuvien tilojen
puisten lattiapintojen käsittelyyn. Tuote ristisilloittuu ilman hapen vaikutuksesta ja on
siksi perinteisiä 1-komponenttisia tuotteita kestävämpi. Mega antaa erittäin syvän
runsaan ulkonäön joka on yleensä ominaista vain liuotinpohjaisille lakoille.
• Helppokäyttöinen - 1-komponenttinen
• Erinomainen kemiallinen kesto
• Liuottimia alle 5%
• Korkea kulutuksenkesto naarmuja, kitkaa ja likaantumista vastaan
• EC1-sertifioitu (erittäin matalapäästöinen)

Tekniset tiedot
Tyyppi:

1-komponenttinen vesipohjainen polyuretaanipintalakka

Kiintoainepitoisuus:

N. 32%

Liuotinaineet:

Max 60 g/l VOC

Kulutuksenkesto :

N. 5mg/100 kierrosta (SIS 923509)

Kiilto (60º):

Kiiltävä n.90 Silkkimatta n.50 Matta n.25 Extra Matta n.9

Kuivumismisaika:

välihiottavissa n. 2½-3 tuntia*
kävelykuiva n. 8 tuntia*
täysi kovuus n. 7 päivää*

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:

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.

*normaaleissa olosuhteissa, 20 C/60% R.H.
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.
Aiemmin lakattujen tai tehdaspinnoitettujen lattioiden huoltolakkaus:
Lakattavan pinnan tulee olla täysin puhdas. Vahalla, kiillokkeella tms. käsiteltyjä lattioita
ei voi ylilakata. Karhenna vanha lakka Bona Scrad –laikalla, hiomapaperilla tai –
verkolla. Hiontakarkeuden tulee olla 120 tai hienompi. Bona AB suosittelee
puhdistamaan vanhan lakkapinnan Bona Prep –huoltotuotteella pakkauksen ohjeen
mukaisesti ennen pintalakan levitystä.
Vanhan pinnoitteen soveltuvuus ylilakattavaksi Bona Megalla tulee varmistaa!
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Bona Mega

Pintalakat

Tuotekortti
Varmistaaksesi parhaan tartunnan vanhalle lakkapinnalle käytä Bona Crosslinker –
lisäkovetetta Mega-pakkauksen ohjeen mukaisesti.
Bona Mega –pintalakalla on yleensä hyvä tarttuvuus useimpiin lakkapintoihin. Bona Ab
ei kuitenkaan voi taata lakan tarttuvuutta vieraan valmistajan tuotteiden päälle. Siksi
lakkakerrosten välinen tartunta on aina tarkastettava ennen ylilakkausta. Valmistele
pieni koealue yllä olevan ohjeen mukaan. Levitä kerros Megaa ja tee raaputuskoe
kolikolla kolmen päivän kuivumisajan jälkeen.
Huom! Tietyt erikoiskäsitellyt puulajit, kuten timanttimänty tai stabiloitu pyökki eivät
sovellu vesipohjaisilla lakoilla käsiteltäviksi. Näissä tapauksissa ota yhteyttä
maahantuojaan.
Lakkausvaihtoehdot
Puhdas puupinta:
1 x Prime Intense-, Classic- tai Tempo–pohjalakka + 2-3 x Mega
3 x Bona Trowel –pohjalakka + 2-3 x Mega
3 x Mega
Ylilakkaus:
1-2 x Mega, sisältäen 2% Crosslinker-lisäkovetetta
Petsaus:
1 x Bona Create + 1 x Prime Intense + 2-3 x Mega
(Huom! Emme suosittele Megaa valkoisen Bona Create Ice –petsin päälle)

Lakkaus

Aseta pakkauksen mukana tullut suodatin astian kaatoaukkoon ja ravistele huolellisesti
ennen käyttöä. Ohje Bona Crosslinker–lisäkovetteen käyttöön löytyy Megapakkauksesta. Suositeltavin levitystapa on tela. Lakka levitetään tasaisena kerroksena
välttäen lammikoitumista.
Lattia voidaan tarvittaessa hioa kevyesti pohjalakan levittämisen jälkeen Bona Scrad –
menetelmällä. Jos lattia halutaan hioa ensimmäisen Mega-pintalakan levityskerran
jälkeen, lakan tulisi antaa kuivua yli yön.
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 tai lievästi emäksisellä pesuaineliuoksella, esim. Bona Parkett Cleanerilla.
Myös matot voidaan nyt asentaa paikalleen.
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

Lakkapinnan hoito
Säännöllinen siivous: poista naarmuttava lika pölynimurilla tai kuivalla/nihkeällä mopilla.
Ajoittainen tehosiivous tai vaikeiden tahrojen poisto: käytä Bona Cleaner -tiivistettä tai
käyttövalmista Bona Puulattiapesua. Vältä liiallisen veden käyttöä. Saat lisäsuojaa ja
kiiltoa kuluneeseen pintaan käyttämällä Bona Kiilloketta.
Lisätietoa hoitoaineista saat valmistajalta www.bona.com tai maahantuojalta
www.pakcem.com.
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