STEP BY STEP

SYSTEM
Bona Home Chit de Parchet
Parte a sistemului Bona Home de renovare a parchetului

Bona Home Chit de Parchet
•

Bună astupare a rosturilor

•

Uscare rapidă

•

Șlefuire bună

•

Fără miros neplăcut

STEP BY STEP

SYSTEM

Bona Home Chit de Parchet este un chit pentru astuparea rosturilor parchetului. Când
este amestecat cu rumeguș de la șlefuire se formează un compus gata preparat pentru
umplerea profesionistă a rosturilor. Acoperă rosturi de până la 2mm lățime. Proprietățile
bune de astupare, uscare rapidă și ușor de șlefuit. Potrivit pentru elemente de parchet.
Nu este recomandat pentru pardoseli din pluta sau dușumele din pin.

Sistem Pas-cu-Pas

REPARARE

ȘLEFUIRE

APLICARE GRUND

SIGILARE

ULEIERE

DATE TEHNICE

Baza:

Acrilat, pe bază de apă

Timp de uscare:

30 min

Acoperire:

8-12m2/L

Curățare unelte:

Apă

Ambalaj:

1L

Depozitare:

A se feri de îngheț

VOC:

<140 g/l VOC.

Valabilitate:

2 ani

Aplicator:

Spatulă din oțel inoxidabil

PREGĂTIRE

Șlefuiți podeaua până la lemnul crud. Suprafața trebuie să ﬁe uscată și ceontaminată cu praf sau alte substanțe.

APLICARE

1. Agitați bine recipientul înainte de utilizare.
2. Pregătiți pasta folosind rumeguș curat amestecat cu soluția.
Este preferabil să folosiți rumegușul de la șlefuirea cu granulația 60.

4. Atunci când este necesar, mai adăugați soluție în pastă pentru
a se păstra capacitatea de întindere. Pentru astuparea rosturilor mai mari, aplicați încă o dată.
5. După uscare, curățați suuprafața prin șlefuire cu granulație 100

3. Întindeți-l peste întreaga suprafață cu un șpaclu de oțel
inoxidabil.

BONA HOME

SISTEMUL DE RENOVARE PENTRU PARCHET

La fel ca orice alt proiect, renovarea parchetului poate să ﬁe o provocare. Să cunoști exact ceea ce ai de făcut, este cheia spre obținerea
rezultatelor superbe. Din acest motiv, am creat un sistem pas-cu-pas ce cuprinde produse și instrucțiuni pe întregul proces de renovare.
Pas-cu-pas spre o podea de lemn care arată ca nouă. Mai multe detalii puteți aﬂa la bona.com sau la cel mai apropiat magazin.
Bona Home - sistemul tău de renovare pentru parchet.
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