BONA PRIMER AMBER
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Primer Amber er en 1‐komponent polyuretan
grundlak. Lakken giver en varm ravfarvet indfarvning der
minder om gammeldags opløsningsmiddelbaserede lakker.
Anvendes på eg og mørke eksotiske træsorter; med og uden
gulvvarme. Bona Primer Amber er nem at mellemslibe.

Forberedelse

•
•
•
•
•
•

Varm ravfarvet indfarvning
Fine slibeegenskaber
Ideel til gulvvarme
Minimerer risiko for sidelimning
GreenGuard certificeret
Lav emission

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret. Overfladen skal være
slebet til rent træ, tør og fri for slibestøv, olie, voks og anden
forurening. Det anbefales at sidste afslibning foretages med
Quadro eller Multidisc K120.
Lakken 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 gulv er 13°C.
Farveskalaen på etiketten giver en indikation af farven på
produktet, men er kun vejledende. Den endelige farve afhænger af
slibning, træsort mv. Udfør altid farvetest på det aktuelle gulv.

Tekniske data
Produkt type:

Pigmenteret 1‐komponent Polyuretan
grundlak

Tørstofindhold:

32%

VOC:

Maks. 95 g/ltr.

Malkode:

00‐1

Tørretid:

1‐2 timer (20°C/60% RF)

Værktøj:

Bona vandlakrulle

Rækkeevne:

8‐10 m²/ltr.

Holdbarhed:

1 år fra produktionsdato i uåbnet
emballage

Opbevaring:

Min. +5°C. Bør ikke overstige +25°C ved
opbevaring og transport

Emballering:

3 x 5 ltr. inkl. hærder

Udførelse
Anbefalet behandling
Ubehandlet / renslebet træ:
1 x Bona Amber
Letslibning K150
1 x Bona Amber
1‐2 x Bona Vandbaseret toplak
OBS: Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag.

Påføring
1. Ryst dunken og isæt sien. Stryg lakken jævnt ud over gulvet.
Vær opmærksom på overlap. Undgå laksøer. Arbejd vådt i
vådt.
2. Når lakken er tør mellemslibes med K150 eller finere.
3. Støvsug grundigt og påfør endnu et lag Bona Primer Amber.
Lad tørre.
4. Påfør 1‐2 lag Bona Toplak. Type afhængig af brug og krav til
slidstyrke.

Bona Amber kan IKKE anvendes til toplakering.
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