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Tehnični list

Bona Prime Intense je premaz na vodni osnovi za neobdelana lesena tla, ki poskrbi za
srednje bogato obarvanost lesa. Prime Intense ima dolg čas odprtosti in izjemen pretok
za  ohranjanje  enakomernega  obarvanja  lesa.  Ker  temelji  na  čisti  poliuretanski
disperziji je močen in zelo enostaven za brušenje. 

 Združljiv z vsemi Bona vodnimi laki
 Srednje bogato obarvanje lesa
 Odlične brusilne lastnosti
 Zmanjša možnost za stransko lepljenje
 Brez NMP in NEP
 Skladen z VOC 2010 

Opomba: Bona Prime Intense je edini premaz, ki se ga  priporoča za začeten nanos na
les, obdelan z Bona Create ali Bona Prime Deep. 

Vrsta laka: Vodni 1-komponentni poliuretanski premaz

Vsebnost suhe snovi: Približno 32%

Hlapna organska spojina: Največ 60g/liter

Redčenje: Po potrebi razredčite z Bona trdilcem (4%) za daljši  

čas odprtosti

Čas sušenja: 1 - 2 ure pri 20 C / 60% relativne vlažnosti

Uporaba orodja: Bona valjček 

Poraba: 8 – 10 m2/ liter (120 – 100 g/m2) na nanos

Varnost: Nerazvrščeno

Čiščenje: Iz  orodja  odstranite  presežek  materiala,  preden  ga  

sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani  

z acetonom.

Rok uporabe: 1 leto   od   datuma proizvodnje,  v   zaprti     originalni 

embalaži

Skladiščenje / transport: Temperatura   ne   sme   pasti pod + 5 ° C ali   preseči

+25°C, med skladiščenjem/prevozom. 

Odstranjevanje: Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati 

v skladu z lokalnimi predpisi.

Velikost pakiranja: 3 x 5 litrov (44 škatel na paleti) 

Zagotovite, da so tla prilagojena končnemu okolju. Površina, na katero se bo nanašal
izdelek mora biti obrušena do golega lesa, suha, brez prahu od brušenja, brez olj, voska
in ostalih kontaminacij. Za končno brušenje naj se uporabi Bona Sanding Disc ali Bona
brusilni papir granulacije 120.

Dovolite, da izdelek doseže sobno temperaturo, vstavite filter in temeljito premešajte
pred uporabo. Optimalni pogoji za uporabo so med 18 - 25 °C in 40 – 60% relativne
vlažnosti  zraka. Visoke temperature in nizka vlažnost  skrajšujeta čas sušenja,  nizke
temperature in visoka vlažnost pa podaljšujeta čas sušenja. Minimalna temperatura za
uporabo je 13°C.
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Priprava 
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Neobdelan les:             Površine obdelane z Deep-om ali Create-om
1x Bona Prime Intense             1x Bona Prime Intense
Rahlo brušenje z granulacijo 150            Rahlo brušenje z granulacijo 150
2 – 3x Bona vodni lak             2 – 3 x Bona vodni lak

Opomba: Ni priporočljivo nanašati več kot dva nanosa na dan, saj lahko les nabrekne.

1. Z uporabo Bona valjčka enakomerno nanesite izdelek. Pazite, da se presežek
izdelka ne kopiči na tleh.

Potrebno  je  paziti  da  se  doseže  enotna  raven  zasičenosti  lesa  in  se  tako
prepreči barvna odstopanja. Vedno vzdržujte “mokri rob” in se tako izogibajte
prekrivanju.

2. Ko se posuši, obrusite z Bona Scrad sistemom ali Bona brusnim papirjem –
granulacija 150 ali bolj fina.

3. Odstranite ves prah in nanesite 2 - 3 plasti  Bona vodnega prekrivnega laka.
Izbor laka je odvisen od stopnje obremenitve tal.

Bona  Prime  Intense  naj  ne  bo  nikoli  uporabljen  kot  končno/prekrivno  sredstvo  za
obdelavo lesenih tal.

Posredovane informacije  temeljijo  na našem trenutnem znanju  in ne dajejo  nobenih
trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo
izdelka presodi  ali  so izdelek  in priporočila  v  tem dokumentu ustrezna za  določene
namene,  vrsto  lesa  in  trenutno  situacijo.  Bona lahko  zagotovi  le  dostavo  produkta.
Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Uporabnik
mora  prebrati  in  razumeti  vse  informacije,  navedene  na  etiketah  na  embalaži  in
varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.
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Nanos 

Vzdrževanje 

Pomembne opombe
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