BONA TRAFFIC HD
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Traffic HD 2‐komponent vandbaseret toplak til
behandling af trægulve i offentligt miljø med ekstrem høj
trafikintensitet. Lakken kombinerer ultimativ ydeevne med
miljørigtig teknologi – udviklet til et bæredygtigt resultat på
såvel gulvet som det omgivende miljø. Bona Traffic HD har
kun meget svag lugt og har modtaget DIBt og GreenGuard
godkendelse for meget lav indendørs emission. Lakken er
klar, ikke gulnende og har ekstrem modstandsdygtighed
mod slitage, ridser og kemikalier.

Forberedelse

• Ekstrem slidstyrke og modstandsdygtighed mod ridser
• Ultrahurtig ophærdning.
Gulvet kan ibrugtages efter 1 døgn
• Meget svag lugt
• Velegnet til overlakering
• DIBt godkendt for meget lav emission

Tekniske data
Produkt type:

2‐komponent vandbaseret
100% Polyuretan Toplak

Tørstofindhold:

Ca. 32%

VOC:

Maks. 52 g/ltr. (inkl. hærder)

Slidstyrke:

1‐2 mg/100 omdr. (SIS 923 509)

Glansgrad:

Ekstra mat 10

Blandingsforhold:

1 del Bona Traffic HD hærder
til 10 dele Bona Traffic HD (10 %)

Tørretid:

Mellemslibning: 2‐3 timer
Ibrugtagning: 12 timer
Fuldt ophærdet: 5 døgn

Arbejdsredskaber: Vandlakrulle
Rækkeevne:

8‐10 m²/ltr. (120‐100 g/m²)

Potlife:

4 timer v. 20°C
(kortere ved højere temperatur)

Malkode:

Lak 1–2,
Hærder 3–3
Brugsklar 1–3

Holdbarhed:

1 år fra produktionsdato i uåbnet
emballage

Opbevaring:

+5°C – +25°C

Emballering:

3 x 4,95 ltr. inkl. hærder

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan
rekvireres hos vores kundeservice.

Før påføring af Bona Traffic HD skal gulvet primes med en Bona
vandbaseret grundlak. Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret
– velafslebet – tørt for slibestøv – olie – voks og anden forurening.
Lak og hærder skal have rumtemperatur. Sien isættes og dunken
rystes omhyggeligt før brug. Optimale påføringsforhold er mellem
18‐25°C/40‐60% RF. Højere temperatur og lavere luftfugtighed
afkorter tørretiden – lave temperatur og høj luftfugtighed
forlænger tørretiden. Minimum temperatur i lak og gulv er 13°C.
Forberedelse af fabrikslakerede og tidligere lakerede gulve
For at et gulvkan overlakeres gælder følgende krav:
1. Overfladen som skal lakeres skal være 100% ren. Gulv som
tidligere er behandlet med voks, polish eller lignende
produkter kan ikke overlakeres.
2. Inden overlakering af fabrikslakerede gulve skal gulvet
mellemslibes med Bona Diamantrondel K240. Efter grundig
støvsugning og rengøring skal gulvet overlakeres. Der skal altid
foretages test af vedhæftning.

Udførelse
Rekommanderet behandling
Ubehandlet / renslebet træ:
1 x Natural Primer eller Craft Oil 2K
alt. 1 x Bona Intense (dybere glød)
+
1‐2 x Bona Traffic HD
Overlakering
Rengøring og afslibning
1‐2 x Bona Traffic HD
Vedhæftningstest foretages.
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. Ryst dunken. Tilsæt 10% Bona Traffic HD hærder og omryst
omhyggeligt i 1 minut. Blandingen anvendes umiddelbart og
skal anvendes inden for max. 4 timer.
2. Påfør lakken med vandlakrulle. Der skal rulles tværs og langs
med åreretningen. Undgå laksøer. Arbejd vådt i vådt så overlap
undgås. Lakken skal være helt tør før påføring af næste lag.
3. Om nødvendigt kan mellemslibes med Bona Scrad System
K150 før sidste påføring. OBS. Hvis sidste laklag påføres efter
mere end 24 timer skal mellemslibning foretages. Gulvet kan
betrædes efter 8 timer og kan anvendes fuldt efter 24 timer.
Evt. pålægning af tæpper samt vask må tidligst foretages efter
3 døgn. Hvis gulvet er behandlet med Bona Create eller
lignende er perioden 7 døgn.
Vedligeholdelse
Støvsugning eller vask med en hårdt opvredet klud. Vaskevandet
tilsættes Bona Cleaner.
01/17

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel. +45 4450 1100

Odense:
Nyborgvej 354
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Industrivej 6
DK-8260 Viby J
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777

