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Bona Natural primer je zasnovan tako, da ohrani resnično naraven videz lesa.
Premažite z Bona Traffic Natural  lakom za res surov naraven videz in hkrati  visoko
vzdržljivo površino. Hitro se suši in ima dobre brusne kvalitete.

 Ohranja videz surovega lesa
 Lahek za nanos z valjčkom
 Dobre brusne kvalitete

* Končna barva pri  uporabi Bona Natural  primer-ja je močno povezana z
vrsto lesa na katero se izdelek nanaša. Tudi pri isti vrsti lesa lahko barva
varira,  zaradi različnih stopenj taninske kisline in drugih naravno prisotnih
snovi, ki vplivajo na obarvanje. Lahko ga nanašamo v eni ali dveh plasteh
odvisno od izgleda, ki ga želimo. Več nanosov, bolj svetel izgled.
Če niste prepričani pred uporabo testirajte izdelek, da zagotovite zadovoljivo
obarvanje.  Za  optimizacijo  naravnih  karakteristik  tal  se  priporoča  da  za
lakiranje uporabite Bona Traffic Natural ali katerokoli drugo mat verzijo Bona
Traffic.

Vrsta laka: Toniran 1-komponentni vodni poliuretanski/akrilat premaz

Vsebnost suhe snovi: Približno 30%

Hlapna organska spojina: Največ 60g/liter

Redčenje: Se ne redči

Čas sušenja: 2 - 3 ure pri 20 C / 60% relativne vlažnosti

Uporaba orodja: Bona valjček (mikrovlakna/flis)

Poraba: 10 - 12 m2/ liter (83 g/m2) na nanos

Varnost: Nerazvrščeno

Čiščenje: Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z 

minimalno  vode.  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: 10 x 1 liter (50 škatel na paleto)

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 Quattro ali Bona Multi
Disc.
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Dovolite, da izdelek doseže sobno temperaturo. Optimalni pogoji za uporabo so med
18 - 25 °C in 30 – 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.

Možnost 1 Možnost 2
1x Bona natural Primer 1x Bona Natural Primer
1x Bona Lak Nežno obrusite
Nežno obrusite 1x Bona Natural Primer
1x Bona Lak 1x Bona lak

Opomba

Dnevno se priporoča največ dva nanosa , zaradi tveganja, da les ne nabrekne
preveč.

1. Temeljito  pretresite embalažo, preden vstavite priložen filter.  Vlijte izdelek v
priloženo posodo (škatla + vrečka). Priporoča se uporaba zunanjega cedila,
zato da zagotovite popolnoma homogeno zmes.

2. Nanesite Bona White z uporabo Bona valjčka pri približno 12 m²/lit (83 g/m²) z
izogibanjem kopičenja izdelka. Pustite, da se posuši.

3. Če  nanašate  dva  nanosa  Natural  Primerja  se  priporoča,  da  med  nanosi
obrusite površino. V primeru, da nanašate samo en nanos Natural Primerja,
obrusite  površino po prvem nanosu pokrivnega laka. Za brušenje uporabite
Bona Scrad sisitem ali brusni papir granulacije 150 ali bolj fino.

4. Odstranite ves prah.

5. Nanesite dodaten nanos primerja ali laka, glede na zgoraj opisane možnosti.

Bona Natural Primer ne sme biti nikoli uporabljen kot zadnji nanos 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.

Junij 2016
Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice page 2/2

PIRC International d.o.o., Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana - Črnuče
tel +386(1) 2568 069, fax +386(1) 42 32 258, e-mail: info@pirc-int.si,  www.pirc-int.si

Nanos 

Vzdrževanje 

Pomembne opombe
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