Bona Mega ONE

Finishing

Technical data sheet
Ykköspartnerisi puulattioille. Kuivuu nopeasti, helppo hioa ja antaa runsaan kerroksen. Bona
Mega ONE helpottaa ammattilaisen työpäivää – nopeus, helppous ja luotettavuus yhdistettynä
vahvaan pintaan. Lakka antaa puulle lämpimän savyn ja soveltuu koteihina ja keskimääräisen
kulutuksen kaupallisiin kohteisiin. Voidaan käyttää myös ilman pohjalakkaa. Kirkas ja
kellastumaton tuote.
•
•
•
•

Runsas ja tukeva lakkakalvo
Kuivuu nopeasti
Erinomainen hiottava
Kellastumaton

Tekniset tiedot
Tyyppi:
Kiilto (60°):
Laimennus:
Kuivumisaika:

Vesipohjainen, 1-komponenttinen polyuretaanipintalakka
Silkkimatta 40%, Matta 20%, Extra Matta 9%
Tarvittaessa lisää kuivumisaikaa Bona Retarderilla (4%)
- Hionta/lakkaus: 1-2 h*
- Kevyt käyttö: 24 h*
- Täysin kovettunut: 5 päivää*
*normaaleissa olosuhteissa, 20C/60% R.H.
Työvälineet:
Levitysmäärä:
Turvallisuus:
Puhdistus:
Säilyvyys:
Säilytys/rahti:
Jätteet:
Pakkauskoko:
Sertifikaatit:

Bona tela
8-10 m2/litra (120-100g/m2) per kerros
Ei luokiteltu
Pyyhi ylimääräinen lakka ennen puhdistusta minimimäärällä vettä.
Kuivunut materiaali voidaan poistaa asetonilla.
1 vuosi tuotantopäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Lämpötila ei saa olla alle +5ºC tai yli +25ºC
Käsiteltävä paikallisen lainsäädännön mukaan.
10 x 1 litraa (50 laatikkoa per lava)
3 x 5 litraa (44 laatikkoa per lava)
EN 71-3: Käyttö lasten leluissa
Greenguard

Valmistelut
Varmista, että puulattia on tasaantunut lopullisiin käyttöolosuhteisiin, hyvin hiottu, kuiva sekä
puhdas hiontapölystä, vahasta tai muista tartuntaa haittaavista aineista.
Anna tuotteen tasaantua huoneen lämpötilaan ja asenna suodatin. Ihanteelliset olosuhteet
ovat 18-25C ja 30-60% RH. Lämmin ja kuiva ilma nopeuttaa, kylmä ja kostea hidastaa
kuivumista. Alin käyttölämpötila on 13C.
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Vaihtoehdot
Alt. 1
1x Bona pohjalakka
Kevyt välihionta 150
2x Bona Mega ONE
Huom:
•

Alt. 2
3x Bona Mega ONE

Emme suosittele useampaa kuin kahta lakkakerrosta päivän aikana puun turpoamisen
minimoimiseksi. Kuivumisaika vaihtelee huomattavasti riippuen lämpötilasta,
kosteudesta, levitysmäärästä, ilman virtauksesta ja puupinnan huokoisuudesta

Lakkaus
1. Ravistele lakka-astiaa huolellisesti ennen käyttöä. Aseta pakkauksen mukana tullut suodatin
astian kaatoaukkoon.
2. Levitä tasaisesti Bona telalla ensin vastoin puun syykuviota ja tasoita syyn suuntaan. Vältä
lammikoitumista ja anna kuivua kunnolla ennen seuraavaa kerrosta. Pidä aina ns. märkä valli,
ettei lakka ehdi kuivua kesken työn. Jokainen uusi lakkakerros saattaa kuivua hieman alempaa
kauemmin.
3. Välihio kevyesti ensimmäisen levityskerran kuivuttua Bona Diamond 120 -hiomaverkolla tai
vastaavalla. Huom! Jos alempi lakkakerros on kuivunut yli 24h, välihionta on välttämätön.
Lattia on ”kävelykuiva” noin 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä. Lakka on
lopullisesti kovettunut n. viikon kuluttua, jolloin sitä voidaan kuormittaa raskailla esineillä. Myös
matot voidaan nyt asentaa paikalleen. Vältä nihkeää moppausta/vettä kuivumisaikana.
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
mikrokuitumopilla. Ajoittainen tehosiivous tai vaikeiden tahrojen poisto: käytä Bona Cleaner tiivistettä tai käyttövalmista Bona Puulattiapesua. Vältä liiallisen veden käyttöä. Lisätietoa
hoitoaineista saat valmistajalta www.bona.com/floorcare tai maahantuojalta
www.pakcem.com.

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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