BONA MEGA
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Mega er en 1 komponent vandbaseret toplak til alle
typer af trægulve inkl. plankegulve og gulve med
gulvvarme. Anvendes i kontorer, mindre butikker,
hotelværelser mv. Herudover premiumvalg til boligbrug.
Lakken hærder ved reaktion med ilt og har egenskaber som
en 2 komponent lak.

Forberedelse





Udførelse
Lakken skal have rumtemperatur. Isæt sien og omryst
omhyggeligt. Optimale forhold ved lakering er mellem
+18°C og +25°C (30‐60% RF). Høj temperatur og lav
luftfugtighed giver kortere tørretid. Lav temperatur og høj
luftfugtighed forlænger.




Let at anvende.
Høj bestandighed mod slid og ridser.
God resistens mod hælemærker og alm. forekommende
husholdningskemikalier.
Dispersion af plantebaserede råvarer.
GreenGuard certificeret. Meget lav emission.

Tekniske data
Produkttype:

1‐komponent vandbaseret
100% polyuretanlak
Crosslink teknologi

Tørstofindhold:

33%

Viskositet:

Ca. 17 sekunder

pH‐værdi:
Slidstyrke:

Ca. 7,7
Ca. 5 mg/100 omdr. (SIS 923509)

Glansgrader:

Blank ca. 90, Silkemat ca. 45,
Mat ca. 25, Ekstra Mat ca. glans 10

Tørretid:

2,5‐3 timer ved 20°C/60% RF

Værktøj:

Applikator eller MicroFleece rulle

Rækkeevne:

8‐10 m²/ltr. (100‐120 g/m²) pr.
påføring

MAL‐kode:

00–1

Holdbarhed:

Mindst 1 år fra produktionsdato i
uåbnet emballage

Opbevaring:

+5°C ‐ +25°C ved opbevaring og
transport

Emballering:

3 x 5 ltr.

Fladen, der skal lakeres, skal være velafslebet, fri for
slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Temperaturen må
ikke være under 13°C under lakering og tørring.
Før lakering påføres Bona grundlak efter ønske.

Lakken stryges jævnt ud over gulvet. Undgå laksøer. Afslut i
træets længderetning.
Arbejd vådt i vådt så overlap undgås. Lakken skal være helt
tør før påføring af næste lag.
Rekommanderet behandling
På rent nyslebet træ: 1 x grundlak ‐ 2 lag Bona Mega
Overlakering:

1‐2 lag Bona Mega

Gulvet kan betrædes efter ca. 8 timer.
Tæpper må tidligst pålægges efter 8 døgn.
Rengøring
Støvsugning eller vask med en hårdt opvredet klud.
Bona Cleaner eller neutralt opvaskemiddel kan tilsættes
vaskevandet.
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