Bona Create

Ytbehandling

Tekniskt datablad
Med Bona Create kan du ge ditt trägolv en personlig prägel. Gamla, tråkiga trägolv
kan enkelt förvandlas till nya levande golv med moderna färger. Till skillnad från många
andra betser är Bona Create fantastiskt enkel att arbeta med. Risken för överlapp och
ojämnheter i infärgningen är i princip obefintlig*. Att betsa trägolv har aldrig varit
enklare. Bona Create är anpassad för Bonas vattenburna lackeringssystem men kan
också användas som den är, som en skyddande pigmenterad olja.








Extremt lång öppentid, enkel att arbeta med även på större ytor
Moderna och levande färger
Färgerna kan blandas för att skapa din egna unika kulör
Mångsidig – kan kombineras med många olika ytbehandlingssystem
Dryg – lågt kvadratmeterpris
Lågt lösningsmedelsinnehåll, <10%
Fri från kobolt och andra tungmetaller

*förutsatt att golvet slipats professionellt.

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

Förpackning:

1-komponent, pigmenterad grunderingsolja
ca. 90%
max 100 g/liter
Spädes ej
Minst 24 timmar och max 72 timmar vid 20C/60% RF
Stålspackel eller polermaskin
2
ca. 30-40 m /litre beroende på appliceringsmetodik
Ej märkningspliktig
Brandfarlig, se säkerhetsdatablad
Verktyg rengöres med tvättnafta. 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 metall.
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 öppna fogar med Bona
Mix&Fill eller Mix&Fill Plus för att undvika eventuell återblödning av olja. För bästa
resultat avsluta slipningen med någon utav Bonas sliptallrikar eller slipnät korn 150.
Låt produkten nå rumstemperatur och omrör 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 eller grova, ojämna trägolv. Det är viktigt att allt överskott
av Bona Create kan torkas av efter appliceringen.

Slipningen och träets egenskaper påverkar den slutliga färgningen. Färgen bör
utvärderas på prov där hela ytbehandlingen har utförts, alltså Bona Create + lack
eller Bona Create + hårdvaxolja etc.

Rev Augusti 2012
Detta datablad ersätter alla tidigare versioner

sida 1/4

Bona Create

Ytbehandling

Tekniskt datablad


Feta, hartsrika träslag såsom ipé, wenge etc kan påverka produktens torkprocess
negativt vilket i sin tur kan leda till vidhäftningsproblem. Använd endast Bona
Create på dessa och liknande träslag efter att först ha utvärderat och säkerställt
att vidhäftningen är tillfredställande.

Tips! För en mer intensiv men också jämnare infärgning så kan träet ”vattenpoppas”
före applicering av Bona Create. Slipa och rengör golvet. Applicera sedan vatten tunt
över ytan med en svamp eller korthårig roller. Var noga med att väta hela ytan. Låt
torka minst två timmar innan Bona Create appliceras.

Behandlingsschema
Lacksystem:
1x Bona Create
1x Bona Prime Intense
Light sanding grit 150
2x Bona Waterborne Topcoat*

Bona Naturale System:
1x Bona Create
1x Bona Naturale 1-comp
Light sanding grit 150
1-2x Bona Naturale 1- or 2-comp

Sportive system:
1x Bona Create

Oljesystem:
2x Bona Create

1x
2x

Bona Sportive Primer
Light sanding grit 150
Bona Sportive Finish

Hårdvaxoljesystem:
1x Bona Create
1x

Bona Hardwax Oil

*För kraftigaste vithet på Bona Create “Ice”, efter grundlackering med Prime Intense,
så topplackera med antingen Traffic, Traffic HD, Resident Plus eller Novia. För Naturale
System, använd Naturale 2-comp.

Applicering

Applicering med lack, Bona Naturale eller Sportive System
1.

Omrör behållaren noggrant före användning och tillfälligtvis under appliceringen.
Applicera Bona Create 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. Använd pensel eller trasa för att nå kanter och hörn. 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
senare vid lackering. Var noggrann.

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

3.

Låt torka minst 24 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.
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5.

Dammsug eller torka golvet med en fuktad trasa.

6.

Applicera en strykning Bona Prime Intense, Naturale 1-comp eller Sportive
Primer beroende på hur du sedan vill slutbehandla golvet. Låt torka 3-4 timmar.

7.

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

8.

Applicera ytterligare två lager lack eller Naturale enligt specifikationen under
”Behandlingsschema”.

Bona Create som vanlig golvolja
1.

Applicera Bona Create jämnt och tunt med en oljebeständig gummiraka.

2.

Omfördela eller tillför mer olja efter ca. 15-30 minuter. Fortsätt så tills träet är
mättat. Vanligtvis är två appliceringar tillräckligt.

3.

Efter att golvet är mättat så massera in produkten i träet med en polermaskin och
en röd rondell.

4.

Torka bort all överskottsolja med en ren bomullstrasa slagen runt en ren
skurrondell under en polermaskin.

5.

Polera ytan igen nästa dag med en ren bomullstrasa. Använd gärna högt varv på
polermaskinen.

Bona Create i kombination med hårdvaxolja
1.

Applicera Bona Create jämnt och tunt med en rostfri stålspackel.

2.

Torka bort all överskottsolja med en ren bomullstrasa slagen runt en ren
skurrondell under en polermaskin och låt ytan torka minst 24 timmar.

3.

Applicera ett tunt lager Bona Hardwax Oil.

OBS: Denna kombination är ej lämplig tillsammans med Bona Create Ice.

Underhåll
För lackerad golv eller golv behandlade med Bona Naturale eller Bona Sportive Finish,
se respektive produktspecifika underhållsrekommendationer.
Där Bona Create använts som en vanlig golvolja så underhåll på följande vis. Dammsug
golvet regelbundet. Våttorka golvet vid behov med en fuktad mopp med Bona Soap
(såpa) tillsatt rengöringsvattnet. Obs! Städa alltid med så torra städmetoder som
möjligt. För att hålla ytan i gott skick så applicera ytterligare ett tunt lager Bona Create
och polera ytan ren. Hur ofta denna operation behöver utföras bestäms av det aktuella
slitaget och kan variera mellan var 3:e år i hemmiljö till någon gång om året i en
offentlig miljö.
Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com

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
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test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på
förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.
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