BØRSTEDE GULVE
Slibe og børsteinstruktion
Bona FlexiSand er en meget kraftfuld og fleksibel slibemaskine som med forskellige driv og bagskiver kan udføre flere
forskellige slibeopgaver på forskellige underlag. Med FlexiSand 1,9, Power Drive NEB og Supraflex er det nu muligt at
udføre børstede gulve på egnede træsorter.

For at opnå det bedst mulige resultat anbefaler Bona at følgende slibe og børstetrin følges.

1. Slib først gulvet til trærent så al gammel overfladebehandling er fjernet før børstningen påbegyndes.
Følgende trin anbefales:
A. Grov slibning gulv; Power Drive K50 8700 Keramik
B. Kantslibning; Kantmaskine K50 8700 Keramik
C. Medium slibning kant; Kantmaskine K80 8300 Zirkon
D. Medium slibning gulv; Power Drive K80 8300 Zirkon
2. Efter afslibning af gulv og kant anbefales at kanterne børstes først. For at opnå det bedste resultat anbefales Bona
Supraflex med rustfri børstekop T80 med laveste hastighed. Børst mod fiberretningen for at undgå revner.
3. Næste trin er finbørstning af kanterne med børstekop nylon T120.
4. Hjørner og andre svært tilgængelige steder børstes mest enkelt med stålbørste.
5. Inden børstningen af selve gulvfladen med Power Drive NEB og metalbørster skal fladen vandes op. Gulvet skal være
fugtigt når børstningen påbegyndes. Opvandingen letter børstningen samt giver en indikation af hvornår børstningen
er klar. Når overfladen er tør er børstningen afsluttet. Ønskes mere struktur skal gulvet vandes op igen før ny børstning
påbegyndes.
6. Når den ønskede effekt er opnået børstes gulvet med Tynex børsterne for at opnå en blødere overflade.
7. Slib kanterne med Bona Diamond K 120 på Supraflex.
8. Til sidst slibes gulvfladen med Bona Diamond K 120 på Bona Quadro Disc.
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