BONA MIX&FILL PLUS
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Mix&Fill Plus er en vandbaseret gulvspartelmassemasse, med meget højt tørstofindhold, til hurtig og
effektiv spartling af revner og ujævnheder i trægulve.
Blandet med slibestøv opnås helt korrekt farvenuance.
På nylagt mønsterparket er en enkelt påføring oftest
tilstrækkeligt. Anbefales til lyse og medium farvede
træsorter med fuger op til 3 mm.

Forberedelse






Gulvet skal være akklimatiseret. Fladen skal være ren, tør
og fri for slibestøv, voks, olie og anden forurening. Gulvet
der skal spartles skal være slebet til rent træ.
Sidste slibning foretages med min. K80.
Temperatur i rum, gulv og produkt må ikke være under
13°C.

God fylde

Udførelse

Hurtig tørretid

1. Ryst dunken omhyggeligt
2. I en ren spand blandes Mix&Fill Plus med fint slibestøv
til en blød ensartet konsistens.
3. Påfør blandingen over hele fladen med rustfri
stålspartel. Hvis nødvendigt gentages proceduren.
4. Når fladen er tør slibes overskydende materiale væk
med Bona Belt K100‐120 eller Bona FlexiSand K60‐80.
5. Gulvet behandles med Bona olie eller lak.

Nem afslibning
Ingen lugtgener

Tekniske data
Produkttype:

Vandbaseret dispersion

Tørstofindhold:

Ca. 38%

VOC:

Max. 15 g/ltr.

Blandingsforhold: 10‐15% slibestøv / 85‐90% Mix&Fill Plus
Tørretid:

Evt. anden påføring 15‐30 min.
Slibning 30‐60 min.
Lakering 1‐2 timer
20°C/60% RF
Store fuger kræver længere tørretid.
Bredere end 2 mm bør tørre natten
over.

Værktøj:

Rustfri stålspartel

Forbrug:

Ca. 8‐10 m2 pr. ltr. afhængig af mængde
og størrelse på fuger.

Holdbarhed:

1 år fra produktionsdato i uåbnet
originalforpakning.

Opbevaring:

+5°C ‐ +25°C

Emballering:

3 x 5 ltr.

OBS
Sprækker i fyr og gran plankegulve spartles normalt ikke.
Tørret spartel løsner sig ved bevægelse i brædderne.
Meget mørke gulve anbefales behandlet med alm.
Mix&Fill.
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