BONA TRAFFIC NATURAL
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Traffic Natural forsegler og beskytter trægulvet med
en overflade der, til forskel fra traditionelle gulvlakker, føles
og opleves som rent nyslebet træ. Det fineste resultat
frembringes ved anvendelse af Bona Natural Primer.
Bona Traffic Natural er baseret på den unikke Bona Traffic
formel der garanterer et pålideligt og slidstærkt resultat.

Forberedelse








Bevarer udseendet af rent træ
Overlegen slidstyrke til offentlige arealer
Nem og sikker påføring
EC1R; meget lav emission
Green Guard godkendt
Gulner ikke

Tekniske data
Produkt type:

2‐komponent vandbaseret
100 % polyuretanlak

Tørstofindhold:

Ca. 33%

Glansgrad:

6‐8

VOC:

Max 100 g/ltr. (inkl. hærder)

Blandingsforhold: 1 del hærder til 10 dele Natural
Potlife:

Tørretid:

Op til 4 timer
(kortere ved høj temperatur)
Mellemslibning 3 timer
Let anvendelse 24 timer
Fuldt ophærdet 7 døgn

Arbejdsredskab:

Microfiberrulle

Rækkeevne:

8‐10 m2/ltr. pr. lag

MAL‐kode:

Lak 00‐1
Hærder 3‐3
Brugsklar 1‐3

Holdbarhed:

Mindst 1 år fra produktionsdato i
uåbnet originalforpakning.

Opbevaring:

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

Emballering:

3 x 4,95 ltr.

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret, velafslebet, tørt
og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Fladen
grundlakeres med Natural Primer eller behandles med Bona
Craft Oil 2K hvis gulvet ønskes indfarvet.
Lak og hærder 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.
Overlakering
Bona Traffic Natural har generelt meget god vedhæftning
på fabriksgulve og tidligere lakerede gulve. Gulvene skal
være omhyggeligt rengjorte og afslebne før lakering

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 Natural
Overlakering:
Rengøring og afslibning
1‐2 x Bona Traffic Natural
OBS. Der må kun påføres 2 lag pr. dag. Der skal sikres god
ventilation. Dårlige tørrebetingelser kan medføre svagere
lakfilm og dårlig vedhæftning.

Påføring
1. Ryst dunken. Tilsæt hærder og omryst omhyggeligt i 1
minut. Isæt herefter sien. Blandingen anvendes
umiddelbart og skal anvendes indenfor max 4 timer.
2. Påfør Bona Traffic Natural med egnet rulle. Der skal rulles
tværs og langs af åreretningen. Undgå laksøer. Arbejd vådt i
vådt så overlap undgås. Skal være helt tørt før påføring af
næste lag. Tørretiden forlænges marginalt for hver
påføring.
3. Om nødvendigt foretages en let mellemslibning før
påføring af sidste lag. Anvend net K150 eller finere eller
Bona Scrad System. Støvsug grundigt.
OBS: Hvis sidste påføring foretages efter mere end 24
timer skal der mellemslibes.

Vedligeholdelse
Støvsugning eller vask med Bona Cleaner. Offentlige arealer
kan evt. vaskes med maskine. Undgå brug af for meget
vand. Slidte gulve kan genlakeres med et nyt lag Bona
Traffic Natural.
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