Bona Prime Classic

Grundiranje

Tehnični list
Bona Classic, nudi videz svetlega lesa in klasična formula za dobro pripravo površino.
Mehek, fleksibilen film zmanjša nevarnost stranskega zlepljenja deščic. Tolerante
lastnosti za nanašanje. Primeren za skoraj vse vrste lesa. Ne porumeni.
 Lahka obarvanost
 Elastične lastnosti
 Visoka vsebnost suhe snovi – preprosto ustvarimo
 Ne porumeni
 Odobren s strani GreenGuarda za nizke notranje emisije

Tehnični podatki
Vrsta laka:

1-komponentni akrilantni vodni lak

Vsebnost suhe snovi:

Približno 35%

Hlapna organska spojina: Max 30g / l
Redčenje:

Če je potrebno, razredčite z Bona Retarder-jem (4%)
za daljši čas odprtosti.

Čas sušenja:

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

Uporaba orodja:

Bona valjček

Poraba:

8 - 10 m² / l (120-100g / 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 neodprti 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 paleti)
3 x 5 litrov (44 škatel na paleti)

Certifikati:

GreenGuard
DIBt: Varen izdelek
EN 13501 – 1; Reakcija na ogenj

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. Priporočamo, da za končno brušenje uporabite Bona Quattro ali
Muliti Disc.
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
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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.

Nanos
SHEMA NANOSA
Neobdelan les:
1x
Bona Prime Classic
1x
Bona vodni lak
Rahlo brušenje z granulacijo 150
1x
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.

Pustite, da se posuši in nanesite 2 – 3 plasti Bona vodnega prekrivnega laka.
Izbor laka je odvisen od stopnje obremenitve tal.
Opomba: Zaradi svoje elastičnosti Bona Prime Classic ni primeren za
brušenje. Nanesite en nanos laka pred brušenjem, da preprečite dvig lesnih
vlaken.

Vzdrževanje
Bona Prime Classic naj ne bo nikoli uporabljen kot končno/prekrivno sredstvo za
obdelavo 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.

December 2015
Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice
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

page 2/2

