Bona White

Zakjlučevanje

Tehnični list
Bona White primer se uporablja za ustvarjanje videza beljenih tal, idealen je za
ustvarjanje skandinavskega sloga notranjosti. Stopnja beline bo odvisna od števila
nanosov. Z izdelkom Bona White lahko zmanjšamo tudi porumenelost. Izdelek je
zasnovan tako, da je enostaven za nanos z valčkom in je primeren za vse vrste lesa.





Videz beljenih tal*
Zmanjšuje porumenelost lesa
Enostaven nanos z valjčkom
Odobren s strani GreenGuarda za nizke notranje emisije

* Končna barva tal pri uporabi Bona White 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. Če niste prepričani ali če iščete poseben videz,
pred uporabo testirajte izdelek, da zagotovite zadovoljivo obarvanje. Za optimizacijo belih
karekteristik tal, uporabite Bona Novia ali katerokoli različico Bona Traffic laka. Če želite resnično
doseči bel videz se premazovanje z lakom Bona Mega ali Bona Mega Natural ne priporoča.

Tehnični podatki
Vrsta laka:

Toniran 1-komponentni vodni poliuretanski/akrilat premaz

Vsebnost suhe snovi:

30%

Hlapna organska spojina: Največ 60g/liter
Redčenje:

Se ne redči

Čas sušenja:

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

Uporaba orodja:

Bona valjček (mikrovlakna/flis)

Poraba:

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)

Priprava
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.
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.
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Bona White

Zakjlučevanje

Tehnični list
Nanos
2 – 3x Bona White + 1 – 2x Bona Lak
Opomba
Več nanosov Bona White, bolj bel videz ustvarimo.
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
izogbanjem kopičenja izdelka.

3.

Ko se posuši (po približno 2 – 3 urah), obrusite tla z uporabo sistema Bona
Scrad ali brusnim papirjem z granulacijo 150 ali bolj fino.

4.

Odstranite ves prah.

5.

Če želite bolj intenzivno belo barvo nanesite dodaten nanos Bona White
preden površino premažete z lakom.

1.

Nanašanje začnite z valčkom na robu sobe, od stene do stene, v smeri lesa.
Da dosežete čisto do roba uporabite čopič.

2.

Nanos čopiča zgladite z valjčkom

3.

Ponovite nov nanos z valjčkom od stene do stene, vendar vmes med nanosi
malce počakajte.

4.

Zaprite in izravnajte razpoke.

5.

Nadaljujte tako, dokler ne obdelate celotne sobe.

Opomba Bona White je namenjeno predvsem za daljše deske. Tveganje za vidne sledi
se poveča, če izdelek nanašamo diagonalno ali prečno smeri lesa. Če se nanša na
takšna tla, je potrebna dodatna pozornost.

Vzdrževanje
Bona White ne sme biti nikoli uporabljen kot zadnji nanos lesenih tal.

Pomembne opombe
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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