BONA MEGA ONE
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Mega ONE er en 1‐komponent vandbaseret toplak på
polyuretan basis. Lakken tørrer hurtigt og giver et fyldigt og
mættet udseende. Bona Mega ONE kan anvendes på alle
Bona grundlakker men fungerer også udmærket alene,
nemt og enkelt med stor pålidelighed. Lakken anvendes i
bolig samt offentligt miljø med lettere slitage. Transparent
ikke gulnende formel.

Forberedelse

• Hurtig tørretid
• Gode slibeegenskaber
• Kræver ikke grundlak
• Flot mættet overflade
• GreenGuard certificeret; meget lav emission

Tekniske data

Gulvet skal være akklimatiseret til omgivelserne samt være
velafslebet, rent og fri for slibestøv, olie, voks og anden
forurening. Før påføring kan grundlakeres med Bona
grundlak efter ønske, alternativt kan også første lag udføres
med Mega ONE.

Udførelse
Lakken skal have rumtemperatur. Isæt sien og omryst
dunken omhyggeligt før brug. Optimale forhold ved lakering
er mellem 18 og 25°C (30‐60% RF). Høj temperatur og lav
luftfugtighed giver kortere tørretid. Lav temperatur og høj
luftfugtighed forlænger.
Anbefalet behandlinger:
Alt. 1
1 x Bona vandbaseret grundlak
2 x Bona Mega ONE

Produkt type:

1‐komponent vandbaseret polyuretan

Tørstofindhold:

32%

VOC:

<80 g/ltr.

Slidstyrke:

Ca. 5 mg/100 omdr. (SIS923509)

Glansgrad:

Ekstra mat 9‐12

MAL‐kode:

00–1

Tørretid:

Slibning/overlakering: 1‐2 timer
(20°C /60% RF)
Let belastning: 8 timer
Gennemhærdet: 7 døgn

Forbrug:

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

Værktøj:

Bona Microfiber eller Polyester rulle

Rengøring:

Ruller skrabes rene for lak og rengøres i
vand. Indtørret lak fjernes med acetone.

Holdbarhed:

1 år fra produktionsdato i uåbnet
emballage.

Opbevaring:

+5° ‐ 25°C

Gulvet kan betrædes ca. 8 timer efter sidste strygning.
Lakken skal være helt tør inden det belastes med tunge
genstande. Tæpper må først pålægges efter min. 8 dage.
Undgå gulvvask den første uge.

Emballering:

3 x 5 ltr.

Vedligeholdelse

Certifikat:

GreenGuard

Alt. 2
2‐3 x Bona Mega ONE
OBS: Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag. Der skal sikres
god ventilation.

Påføring
1. Stryg lakken ud med Bona rulle. Påfør et jævnt lak med
bløde bevægelser, afslut altid i træets længderetning.
Arbejd vådt i vådt så overlap undgås. Lakken skal være
helt tør før næste lag påføres. Tørretiden forlænges for
hvert lag.
2. Mellemslib efter behov med Bona Scrad System K150
eller finere. OBS: Hvis sidste lag lak påføres efter mere
end 24 timer skal der mellemslibes.

Gulvet støvsuges. Efter behov vaskes gulvet med Bona
Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og Microfiber pad.
Ved vask af trægulve anvendes et minimum af vand og
hårdt opvredne gulvklude.
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