Bona Prime Deep

Ytbehandling

Tekniskt datablad
Bona Prime Deep är en härdande grunderingsolja gjord av naturliga, vegetabiliska
oljor för en varmare träkänsla med tydligare ådring. Bona Prime Deep är säker att
använda och har exceptionellt lång öppentid vilket möjliggör en avslappnad applicering
utan risk för överlapp eller ojämn infärgning. Den är också en problemlösare vid
behandling av träslag som annars ej tar vattenburen lack väl såsom körsbär, valnöt och
ekgolv med högt innehåll av garvsyra.







Kompatibel med samtliga Bonas vattenburna topplacker*
Ger en varm infärgning med framhävd ådring
Dryg och kostnadseffektiv
Lågt lösningsmedelsinnehåll
VOC 2010 godkänd

*Obs! Bona Prime Intense skall alltid användas som första strykning ovanpå Bona
Prime Deep.

Tekniska data
Lacktyp:
Torrhalt:
VOC:
Spädning:
Torktid:
Verktyg:
Åtgång:
Säkerhet:
Brandrisk:
Rengöring:
Hållbarhet:
Lagring/transport:
Avfall:

Förpackning:

1-komponent härdande grunderingsolja
ca. 90%
max 100 g/liter
Spädes ej
1-2 timmar vid normalt inomhusklimat, 20C/60% R.F.
Bona Roller
2
30-40 m /litre (beroende på appliceringsmetod)
Ej märkningspliktig
Ja, se säkerhetsdatablad.
Verktyg torkas av med tvättnafta direkt efter användning.
Torkad olja kan tas bort med aceton.
2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid
lagring eller transport.
Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i
avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas
som plast.
6 x 1 liter (80 kartonger per pall)

Förberedelser
Tillse att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm,
olja, vax och annan smuts. Det rekommenderas att fylla alla golvspringor med Bona
Mix&Fill eller Mix&Fill Plus för att undvika eventuell återblödning. För bästa resultat
avsluta slipningen med någon utav Bonas sliptallrikar eller slipnät, korn 150.
Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning.
Optimala förhållanden för applicering är mellan 20-25C och 40-60% RF. Hög
temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög
luftfuktighet ger längre torktid. Lägsta temperatur för bruk är 18C.
Observera!
 Använd ej på borstade golv eller golv med ojämn struktur. Det är viktigt att allt
överskott av Prime Deep kan torkas bort efter appliceringen,
 Feta, hartsrika träslag såsom ipé, wenge etc. kan påverka Prime Deeps härdning
negativt. Utför alltid ett test före användning, inklusive behandling med lack, för att
säkerställa att vidhäftning och slutresultat är tillfredställande.
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Tekniskt datablad
Behandlingsschema
Obehandlat trä:
1x Bona Prime Deep
1x Bona Prime Prime Intense
Lätt slipning korn 150
2x Bona Vattenburen Topplack

Application
1.

Applicera Bona Prime Deep jämnt och tunt med en rostfri stålspackel. Alternativt
kan oljan appliceras med en polermaskin (100-200 v/min). Mätta en trasa med olja
och slå den kring en röd skurrondell. Polera golvet med den oljiga trasan och
tillsätt mer olja vid behov. Var noga med att inte kvarlämna några orörda/torra
fläckar. Applicera Bona Prime Deep med pensel eller trasa utmed kanter.
Rekommenderad påföringsmängd: 30-40 m²/liter.

2.

Torka bort all överskottsolja inom 15 minuter från appliceringen. Använd en ren
bomullstrasa slagen runt en ren skurrondell under en polermaskin. Obs!
Försummelse med ta bort all överskottsolja kan orsaka vidhäftningsproblem
vid lackering, var noggrann.

WARNING: BONA PRIME DEEP INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR.
RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH
ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTNA
METALLBEHÅLLARE.

3.

Låt torka minst 12 men ej mer än 72 timmar. Tillse god ventilation och undvik att
beträda golvet under torktiden. Rumstemperaturen får ej understiga 18°C.

4.

När ytan är helt torrt så maskinpolera golvet med en bomullstrasa slagen runt en
ren skurrondell. Om blanka fläckar kan ses på golvet så avlägsna dessa med en
röd skurrondell.

5.

Dammsug och torka golvet med en fuktad trasa.

6.

Applicera en strykning Bona Prime Intense och låt torka.

7.

Slipa ytan lätt med Bona Scrad System korn 150 eller finare (använd ej slipnät,
olämpligt pga. sin aggressivitet).

8.

Applicera två strykningar vattenburen topplack från Bona efter ditt personliga val.

Underhåll
Bona Prime Deep skall aldrig används som slutbehandling av golvet.

Observera!
Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och
gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida
produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella
träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad
applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett
test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på
förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.
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