Bona Intense

Afwerking

Technisch merkblad
Bona Intense is een ééncomponent 100% polyurethaan grondlak op waterbasis voor de
behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona
watergedragen aflakproducten. Bona Intense is gemakkelijk te gebruiken, te schuren en
geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling met een rijke kleuring.







geschikt onder alle Bona watergedragen aflakproducten
gebaseerd op een toplaag dispersie; geeft toplaag eigenschappen
hoge viscositeit
goed gevuld oppervlak
rijke houtkleuring
NMP-vrij
Technische gegevens

Type lak
Vast stofgehalte
VOS
Verdunnen
Droogtijd
Gereedschap
Verbruik
Veiligheid
Reinigen
Houdbaarheid
Opslag/transport
Afval
Verpakking

: watergedragen 1 component polyurethaan primer
: circa 32%
: max 60 g/liter
: indien nodig verdunnen met Bona Retarder (4%) voor een
langere open tijd
: 1 - 2 uur bij normale kamertemperatuur (20°C en 60% r.v.)
: Bona Grondlakroller wit
: 1 liter per 8-10 m² (120-100 g/m²) per laklaag
: ongeclassificeerd
: veeg gereedschap eerst schoon vóór het reinigen met een
minimum aan water
: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele
verpakking
: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan
+25°C
: lakresten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
: 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet)

Voorbereiding
Het te behandelen oppervlak dient kaalgeschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie,
was en andere verontreinigingen te zijn. De laatste schuurgang uitvoeren volgens het
Bona Scrad system of met schuurgaas/-papier korrel 120 of fijner. De Bona Buffer zorgt
voor een optimaal schuurresultaat.
Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed
schudden. De lak gelijkmatig in een vloeiende beweging opbrengen met een nieuwe
Bona waterlakroller, lakopeenhopingen en -plassen vermijden.
Noot: De kamer- en laktemperatuur mogen niet onder 13°C zijn tijdens het verwerken
en het drogen. Eventueel licht schuren met Bona Scrad system of schuurgaas korrel
120 of fijner om de opkomende houtvezels te verwijderen.
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