Bona Mega ONE

Finisaje

Fișa tehnică de lucru
Partenerul tău pentru tratarea pardoselilor din lemn. Uscare foarte rapidă, șlefuire cu ușurință și
consistență excelentă. Bona Mega ONE se concentrează asupra simplificării zilei de lucru pentru
meșterul parchetar astfel lucrarea să fie executată mai repede, mai ușor și în deplină siguranță.
Produce o colorare frumoasă și caldă podelei iar în același timp conferă protecție durabilă în
mediu rezidențial si comercial mediu. Se poate folosi atât cu grund dar și direct pe lemnul
netratat. Transparent, formulă care nu îngălbeneşte.
• Consistență excelentă, corp solid.
• Uscare rapidă
• Excelentă șlefuire intermediară
• NU îngălbenește

Date tehnice
Tip de finisaj:

Pe bază de apă, 1-component, poliuretanic

Luciu (la 60°):

Satinat 40% Mat 20% ExtraMat 9%

Diluție:

Dacă este necesar, adăugați Bona Retarder (4%) pentru prelungirea
timpului de uscare în sezonul cald.

Timp de uscare:

- Gata pentru șlefuire / reaplicare: 1-2 ore*
- Trafic pietonal: 24 de ore*
- Maturizare completă: 5 zile*
*condiții climatice normale, 20C/60% R.H.

Unelte de aplicare:

Rola Bona

Rata de Aplicare:

8 – 10 m² / litru (120 – 100 g/m²) per strat

Siguranță:

Neclasificat

Curățare unelte:

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

Valabilitate:

1 an 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:

10 x 1L (50 baxuri per palet)
3 x 5L (44 baxuri per palet)

Certificări:

EN 71-3: aplicare pe jucăriile copiilor

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 lacul să ajungă la aceeași
temperatură ambientală, inserați filtrul și agitați foarte bine recipientul.
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.
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Bona Mega ONE

Finisaje

Fișa tehnică de lucru
Scheme de aplicare
Varianta 1:
1 x Grund Bona
Șlefuire intermediară granulație 150
2 x Bona Mega ONE
Notă:
•
•

Varianta 2:
3 x Bona Mega ONE

Nu se recomandă să aplicați mai mult de 2 straturi de finisaj într-o singură zi, datorită
riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeală.
În cazul podelelor cu risc de lipire laterală precum: lemn în ștorț, esențe moi și
dușumele cu încălzire în suport, este recomandată întotdeauna aplicarea unui grund
înainte de Mega ONE și în același timp trebuiesc luate măsuri pentru stabilizarea
climatului.

Aplicare
1. Aplicați lacul utilizând o Rolă Bona. Aplicați cu o mișcare netedă și continuă perpendicular pe
fibră și apoi în lungimea fibrei, evitând acumulările de produs. Pentru evitarea urmelor de
suprapunere, întotdeauna păstrați “ude” marginile secțiunilor finisate.
2. Înainte de aplicarea următorului strat de lac, lăsați să se usuce foarte bine. Luați în calcul o
prelungire a timpului de uscare cu fiecare strat de lac nou aplicat.
3. Înaintea aplicării ultimului strat de lac, efectuați o șlefuire intermediară cu Abrazive Diamond
granulație 120 sau similar. Ștergeți foarte bine praful înainte de aplicarea stratului final de
lac.
Notă: Dacă au trecut mai mult de 24 ore de la aplicarea stratului anterior de lac, atunci
șlefuirea intermediară este necesară întotdeauna.
Suprafața poate prelua traficul pietonal după aprox. 8 ore de la ultima aplicare. Lăsaţi suprafața
să se maturizeze cca. 5 zile înainte de a o acoperi cu covoare. În acest timp evitați plasarea
obiectelor grele și curățarea cu mop umed.

Întreținere
Curățați pardoseala cu Bona Cleaner sau Bona Detergent pentru Parchet Lăcuit și laveta din
microfibre. Pentru spatiile publice s-ar putea să fie necesară introducerea unui program de
curățare mecanizat. Suprafețele uzate se pot reîmprospăta prin aplicarea unui nou strat de lac.
Frecvența acestei operațiuni se poate reduce semnificativ dacă aplicați periodic Bona FreshenUp
sau Bona Refresher. Se redă lustrul podelei mohorâte și mătuite și se poate reaplica lac fără să
fie necesară șlefuirea completă.

Informații suplimentare despre curățare și întreținere sunt disponibile la www.bona.com

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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