XPERTPRO NEO 16
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

1‐komponent vandbaseret gulvlak fremstillet på basis af
polyuretan/akrylat dispersion. Anvendes til lakering af planke og
parketgulve i boligmiljø med normal slitage. Lakken har god fylde
og slidstyrke og er modstandsdygtig overfor hælemærker og
normalt forekommende husholdningskemikalier.
Universal lak, anvendes til både grund‐ og toplakering.

Forberedelse

• NMP fri
• Gode flydeegenskaber
• Fyldig mat overflade
• Hurtig tørretid

Renslebet/nylagt gulv
Gulvet skal være velafslebet, tørt og fri for slibestøv, voks, fedt og
anden forurening. Sidste slibning foretages med K100 eller finere.
Lad lakken opnå rumtemperatur og omryst dunken grundigt.
Lakken påføres med vandlaksrulle.
XpertPro Neo 16 påføres i 2‐3 lag. Mellemslibning foretages efter
første eller andet lag med f.eks. Bona Scrad System eller slibenet
K120 eller finere.

• Nem i brug ‐ kræver ikke grundlak

Ved anvendelse på renslebet egetræ SKAL foretages
prøvestrygning. Anvend eventuelt grundlak (Prime Classic).

Tekniske data

OBS: Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag.

Produkttype:

1‐komponent vandbaseret
polyuretan/akrylat

Malkode:

00‐1

Glansgrad:

Helmat glans 16

PH‐værdi:

Ca. 8

Rækkeevne:

8‐10 m2 pr. ltr.

Værktøj:

Vandlaksrulle

Tørretid:

Mellemslibning 1‐2 timer
Let brug 8 timer
Gennemhærdet 7 døgn
(evt. tæpper kan pålægges)

Overlakering
Rengør gulvet omhyggeligt for sæberester, fedt og snavs.
Anvend evt. trærens eller Bona Deep Clean Solution. Herefter
matslibes gulvet grundigt.
Foretag evt. test af vedhæftning.
OBS: Kan IKKE anvendes i kombination med XpertPro Ultra
Supermat lak.

Holdbarhed:

I uåbnet emballage emballage min. 1 år

Opbevaring:

Tørt og frostfrit

Emballage:

3 x 5 ltr.

Stryg lakken jævnt ud over gulvet. Undgå laksøer. Start med
kanterne og arbejd herefter vådt i vådt ud over hele gulvfladen.
Afslut altid i træets længderetning.
OBS: Laveste arbejdstemperatur er 13°C.
Rengøring/vedligeholdelse
Lakerede gulve rengøres med støvsugning eller vask.
Vaskevandet tilsættes Bona Cleaner eller neutralt opvaskemiddel.
Anvend hårdt opvredne gulvklude.
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