BONA MEGA NATURAL
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Mega Natural er en 1‐komponent ultramat,
polyuretan lak der forsegler og beskytter gulvet med en
overflade der opleves som råt, ubehandlet, nyslebet træ.
Produktet er udviklet til anvendelse i bolig samt lettere
objektmiljø. Det bedste resultat opnås i kombination med
Bona Natural Primer der fastholder et lyst look.

Forberedelse

• Fastholder fornemmelsen af rent træ
• Nem og sikker påføring. 1‐komponent
• Fremstillet af miljørigtige råvarer
• GreenGuard godkendt – lav indendørs emission

Bona Mega Natural skal have rumtemperatur – optimalt
mellem 18 – 25°C (30‐60%RF) Høj temperatur og lav
luftfugtighed afkorter tørretiden; lav temperatur og høj
luftfugtighed forlænger.
Minimum temperatur for lak og gulve er 13°C.
Isæt det medfølgende filter og omryst dunken omhyggeligt.

Tekniske data
Produkt type:

1‐komponent vandbaseret polyuretan

Tørstofindhold:

32%

VOC:

Max 50 g/ltr.

Glans:

6‐7

Tørretid:

Mellemslibning 1,5 – 3 timer.
Let anvendelse: 24 timer
Fuldt ophærdet: 7 døgn

MAL‐kode:

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret, velafslebet, tørt
og fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Sidste
slibning bør foretages med slibepapir eller net K120 eller
finere. Evt. Bona Scrad system.
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Arbejdsredskaber: Bona rulle ‐ Microfleece
Rækkeevne:

8‐10 m²/ltr.

Holdbarhed:

1 år fra produktionsdato i uåbnet
originalemballage.

Opbevaring:

Mindst +5°C og bør ikke overstige +25°C
ved opbevaring og transport

Emballering:

3 x 5 ltr.

Udførelse
Anbefalet behandling:
1 x Bona Primer (Natural eller Intense)
2 x Bona Mega Natural
Alt. 2 x Bona Mega Natural
OBS. Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag. Der skal sikres
god ventilation. Dårlige tørrebetingelser kan medføre
svagere lakfilm og dårlig vedhæftning.

Påføring
1. Påfør Bona Mega Natural med Bona rulle (Microfleece).
Rul i bløde bevægelser på tværs og langs af brædderne.
Undgå laksøer. Arbejd vådt i vådt så overlap undgås.
Lad tørre.
2. Påfør andet lag Bona Mega Natural. Om nødvendig
mellemslibes med Bona Scrad system (Wing K150 eller
finere) Støvsug grundigt. Foretages sidste lakering efter
mere end 24 timer anbefales altid mellemslibning.
Gulvet kan betrædes med forsigtighed efter ca. 8 timer.
Tæpper og lignende må tidligst pålægges efter 1 uge.
Undgå vask af gulvet i samme periode.

Vedligeholdelse
Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan
rekvireres hos vores kundeservice.

Støvsugning eller vask med Bona Cleaner tilsat
vaskevandet. Anvend altid hårdt opvredne klude.
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