Bona Mix&Fill Plus

Finishing

Tekniskt datablad
Egenskaper
Bona Mix&Fill Plus är ett vattenburet bindemedel med hög torrhalt, för snabb och
effektiv utfyllning av springor och ojämnheter i trägolv. Produkten blandas med
slipdammet efter slipningen för att ge en naturlig infärgning som smälter in med golvet.
Bona Mix&Fill Plus kan användas på de flesta träslag och i springor upp till 3 mm.






Utmärkt fyllningsgrad
Snabbtorkande
Vattenburen och korrosionhämmande (inga svarta rostfläckar)
Fungerar tillsammans med de flesta träslag inklusive tropiska träslag
Mycket lågt lösningsmedelsinnehåll

Tekniska data
Torrhalt:

~38%

VOC:

max 15 g/lit

Blandningsförhållanden:

10-15 % trädamm och 85-90 % Bona Mix&Fill Plus.

Torktid:

- Till nästa skikt med Mix&Fill Plus: 15-30 minuter*
- Till slipning: 30-60 minuter*
- Till lackering eller inoljning: 1-2 timmar*

Verktyg:

Rostfri stålspackel.

Åtgång:

2
~8-12m /liter beroende på storlek och antalet springor.

Säkerhet:

Oklassificerad.

Rengöring:

Torka bort överblivit material från verktyget innan det
rengörs sparsamt med vatten. Torkat material kan tas
bort mekaniskt eller genom att skrubbas bort
tillsammans med vatten.

Lagringstid:

1 år från tillverkningsdatum i oöppnad
originalförpackning.

Överblivet material:

Överblivet material och tom emballage behandlas
enligt lokala beställelser.

Lagring/transport:

Temperaturen bör ej understiga +5°C eller överstiga
+25°C. Förslut behållaren omedelbart efter
användning.

Överblivet material:

Enligt lokala bestämmelser, kontakta
återvinningscentral.

Förpackning:

3 x 5 liter (44 transportförpackningar per pall).

*under normalt inomhusklimat, 20C/60% R.F.
Bredare och djupare springor ger längre torktid. Springor bredare än 2 mm bör torka
över natten.

Mars 2010

Sida 1/2

Bona Mix&Fill Plus

Finishing

Tekniskt datablad
Förberedelser
Se till att golvet har acklimatiserat sig. Ytan som skall spacklas måste vara ren, torr och
fri från vax, smuts och andra föroreningar. Nya och gamla trä- och parkettgolv slipas
ned till trärent. Ta tillvara slipmjölet efter kantslipningen med slippapper korn 60-80.
Temperaturen får inte understiga +13C under applicering och torkning.
Applicering
1.

Skaka behållaren noga innan användning.

2.

För bästa blandning, blanda produkten i en separat behållare med fint och rent
damm till en mjuk konsistens.

3.

Applicera blandningen över hela golvet med en rostfri stålspackel och upprepa
om nödvändigt vid behov.

4.

När ytan är torr, slipa av överbliven Mix&Fill Plus med en Bona Belt och Bona
Edge korn 100-120.

5.

Behandla golvet med något av Bonas ytbehandlingssystem enligt respektive
instruktion.

Notera



Springor mellan plank- och kubbgolv spacklas normalt inte. Torkat spackel kan lätt
lossna vid rörelserna från golvet som sker vid normal krympning/svällning.
Bona tar endast ansvar för levererad produkt på grund av de många olika träslag
och möjliga applikationer. Inget ansvar kan tas för hela konstruktioner. Vissa
träslag (mest tropiska) eller kemiskt framställda kan utlösa oförutsedda reaktioner.
Finns det tveksamheter, utför en test på en mindre yta innan produkten appliceras
på hela golvet.
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