Bona Prime Trowel

Ytbehandling

Tekniskt datablad
Bona Prime Trowel är en vattenburen grundlack avsedd för applicering med spackel.
Spacklingstekniken är särskilt lämplig vid behandling av vattenkänsliga träslag och för
att snabbt bygga en jämn, mättad film. Pga. dess låga vattenpåverkan uppstår normalt
sett ingen träresning varpå efterslipning ej behövs. Bona Prime Trowel används också
mellan olika lager lack för att reducera sliprepor och bygga en fläckfri, högglans yta.






Kompatibel med samtliga av Bonas vattenburna topplacker
Väldigt hög torrhalt för en hög mättnadsgrad
Kan användas på rent trä och mellan olika lager lack
NMP- och NEP-fri
VOC 2010 godkänd

Tekniska data
Lacktyp:

Vattenburen 1-komponents spackelgrund

Torrhalt:
Spädning:
Torktid:

ca. 40%
Spädes ej.
15-20 min mellan varje spackling vid normalt inomhusklimat,
20C/60% R.F.
Rostfri stålspackel

Verktyg:
Åtgång:
Säkerhet:
Rengöring:
Hållbarhet:

2

2

- Obehandlat trä: 25-35 m /liter (40-30g/m ) per strykning
2
2
- Mellan lacklager: ca. 50 m /liter (20g/m ) per strykning
Ej märkningspliktig
Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i
vatten. Torkad lack kan tas bort med aceton.
1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.

Lagring/transport:

Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid
lagring eller transport.

Avfall:

Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i
avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas
som plast.
3 x 5 liter (44 kartonger per pall)

Förpackning:

Förberedelser
Tillse att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm,
olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med någon utav Bonas
sliptallrikar eller slipnät.
Låt lacken nå rumstemperatur och skaka behållaren noga före användning. Optimala
förhållanden för applicering är mellan 18-25C 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 13C.

Behandlingsschema
Obehandlat trä:
3x Bona Prime Trowel
2-3x Bona Vattenburen Topplack
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Between coats:
1-2x Bona Prime Trowel

sida 1/2

Bona Prime Trowel

Ytbehandling
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Application
1.

Applicera grundlacken med en rostfri stålspackel. Tillse att inga strängar av
överflödsmaterial efterlämnas.

2.

Låt torka och applicera ett andra lager grundlack tvärs riktningen från den förra
appliceringen.

3.

Låt torka och applicera ett tredje och avslutande lager grundlack.

4.

Låt torka och efterbehandla med 2-3 lager vattenburen topplack från Bona.

Normalt sett uppstår ingen träresning och någon mellanslipning är därmed ej
nödvändning. Skulle ytan ändå behöva mellanslipas så utförs detta först efter att ett
lager topplack applicerats och inte direkt på Prime Trowel.

Underhåll
Bona Prime Trowel skall aldrig används för 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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