Bona Décor Paint

Finisaje

Fișa tehnică de lucru
Bona Décor Paint este o vopsea pe bază de apă cu proprietăți excelente de opacizare, special
creată pentru podele de lemn. Se aplică ăn 1-2 straturi și formează un excelent fundal înainte de
sigilarea cu lacurile Bona pe bază de apă.
• Excelentă opacizare
• Uscare rapidă
• Aplicare cu ușurință

Date tehnice
Tip de vopsea:

1-component dispersie poliuretanică pe bază de apă

Culori:

Alb, Gri Deschis, Gri Închis, Negru

VOC:

Max. 140g/Litru

Diluție:

Se poate dilua cu max.50% Bona Novia

Timp de uscare:

2-3 ore la 20˚C/60% umiditate relativă a aerului

Unelte de aplicare:

Rola Bona 5mm

Rata de Aplicare:

12 – 15 m² / litru per strat

Siguranță:

Neclasificat. Vedeți Fișa de Siguranță pentru detalii

Curățare unelte:

Ștergeți uneltele de materialul rezidual și apoi spălați cu apă curată.
Materialul uscat se îndepărtează cu acetonă.

Valabilitate:

2 ani de la data fabricației, în recipient original sigilat

Depozitare/transport:

Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească
+25°C în timpul depozitării sau al transportului.

Deșeuri:

Deșeurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform
reglementărilor locale.

Ambalare:

5L

Pregătire
Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată, șlefuită bine, uscată și necontaminată cu praf, ulei,
ceara sau alți agenți contaminanți. Înainte de utilizare așteptați ca vopseaua să ajungă la aceeași
temperatură ambientală și amestecați în vopsea înainte de utilizare.
Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă în aer. Temperatura
ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea
ridicată prelungesc timpul de uscare. Temperatura minimă de utilizare este 13°C.

Scheme de aplicare
1 x Grund Bona Classic*
1-2 x Bona Décor Paint
1-2 x Bona Traffic /HD /Natural
*Dacă se folosește vopsea Neagră sau Gri Închis, aplicarea grundului se poate omite
Notă:
•

Nu se recomandă să aplicați mai mult de 2 straturi de finisaj într-o singură zi, datorită
riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeală.
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Bona Décor Paint

Finisaje

Fișa tehnică de lucru
Aplicare
1. Dacă aplicați culoare Alb sau Gri Deschis. Tratați suprafața întâi cu grund Bona Classic și lăsați
apoi să se usuce. Nu șlefuiți grundul. Dacă aplicați culoare Neagră sau Gri Închis, se poate
omite aplicarea grundului.
2. Aplicați vopsea cu rola Bona de microfibre 5mm și lăsați să se usuce.
3. Efectuați o șlefuire intermediară, pentru a reduce fibra ridicată, cu pad Bona Scrad și 2 x
Aripioara abraziva granulație 150 sau mai fină. Aspirați sau măturați.
4. Dacă este necesar, pentru o acoperire deplină aplicați încă un strat.
5. Protejați suprafața cu lacurile Bona Traffic sau Traffic HD, Mega ONE sau Novia. Aplicați 1-2
straturi depinzând de gradul de uzură preconizat.

Întreținere
Bona Décor Paint nu se folosește ca strat final pe podele de lemn.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si
nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile
noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul
livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un
test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta,
inainte de folosirea produsului.
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