Bona Mega Natural

Afwerking

Technisch merkblad
Natuurlijk hout is iets bijzonders. Bona Mega Natural dicht en beschermt houten vloeren
maar wel met de uitstraling en het gevoel van puur hout. In tegenstelling tot
conventionele parketlakken voelt het oppervlak meer als onbewerkt, fijn geschuurd
hout. Voor de beste impressie van onbewerkt hout, combineer het met een of twee
lagen van de grondlak Bona Natural. Geniet van het gevoel van natuurlijk hout.






Behoudt de uitstraling en het gevoel van puur hout
Superieure bescherming voor vloeren in woonhuizen
Eenvoudig en veilig aan te brengen
Bestaat voornamelijk uit plantaardige olie
GreenGuard goedgekeurd voor lage emissies binnenshuis
Technische gegevens

Uitvoering
Vast stofgehalte
VOS
Glans (op 60°)
Verdunning
Droogtijd

: 1-component watergedragen polyurethaan afwerking
: 32%
: max 50 g/liter
: 6-8%
: niet verdunnen
: - klaar voor schuren/2e laklaag: 1½-3 3 uur*
- licht gebruik: 24 uur*
- volledig uitgehard: 7 dagen*

Gereedschap
Verbruik
Veiligheid
Reiniging

: Bona Aflakroller Polyester
: 8-10 m²/liter (120-100g/m²) per laklaag
: niet geclassificeerd
: Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna
reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met
Aceton
: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan
+25°C
: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de
lokale regelgeving
: 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet)
: GreenGuard & DiBt (veilig bouwproduct)

*Onder normale condities, 20°C/60% R.H.

Houdbaarheid
Opslag/transport
Afval
Verpakking
Certificaten
Voorbereiding

Vóór het aflakken moet het oppervlak behandeld zijn met een Bona Primer. Zorg ervoor
dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof,
olie, oude waslagen en andere verontreinigingen.
De Bona Mega Natural op kamertemperatuur verwerken. Voeg het filter toe en schud
de can grondig vóór gebruik. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve
luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de
droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De
minimale ruimte temperatuur is 13°C.
Behandelingsschema
Onbehandeld hout:
1x Bona Grondlak
Licht tussenschuren met K150
2x Bona Mega Natural
Noot:





Bona Mega Natural geeft een subtiele warme kleur welke beter zichtbaar is
op lichte houtsoorten en houten vloeren die behandeld zijn met
pigmentgrondlakken of whitewash primers. Wij raden derhalve niet aan om de
Bona White en Bona Natural over te lakken met de Bona Mega Natural, dit om
vergeling te voorkomen.
Het is niet aan te bevelen meer dan twee laklagen per dag aan te brengen. Het
risico op overmatig werken van het hout is anders te groot.
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Gebruiksaanwijzing
1.

2.

Breng Bona Mega Natural aan met een Bona Roller. Rol afwisselend met de
houtnerf mee en tegen de houtnerf in om opeenhopingen van het product te
voorkomen. Houd altijd een "natte rand” aan om overlappingen te voorkomen.
Goed laten drogen.
Breng een tweede laag Bona Mega Natural aan. Indien nodig tussenschuren met
schuurgaas of het Bona Scrad System korrelgrofte 150 (of fijner) en verwijder het
schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. Noot: als u de vorige
laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd
tussenschuren.

De vloer kan ca. 8 uur na de laatste laklaag licht worden belopen. Laat de vloer
tenminste 1 week dagen drogen vóór het terugplaatsen van tapijten en andere
vloerbedekkingen en meubilair. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer
gedurende deze droogperiode.
Onderhoud





Regelmatige reiniging: droge methode zoals stofzuigen of vegen.
Incidentele reiniging voor het verwijderen van sterkere verontreinigingen: Bona
Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger gebruiken met een microvezel Pad.
Bij beschadigingen en krassen: de plek grondig reinigen.
Bij versleten plekken kan er een extra laag Bona Mega Natural worden
aangebracht na grondige reiniging van de plekken. Zie www.bona.com voor
instructies.

Noot: het aanbrengen van een polish zal de glansgraad en uitstraling van de Bona
Mega Natural aanzienlijk veranderen.

Bona Mega Familie
Bona Mega Natural

Bona Mega

Bona Mega ONE

Voor gemiddelde belasting – 1 component
watergedragen polyurethaanlak.
Glansgraad: 6-8%, matte uitstraling: behoudt de
uitstraling en het gevoel van puur hout.
Aanbrengen op een Bona grondlak.
Wij raden NIET aan om de Bona White of Bona Natural
over te lakken met de Bona Mega Natural.
Voor gemiddelde belasting – 1 component watergedragen
polyurethaanlak – reageert met de zuurstof in de lucht en
presteert als een
2-componenten parketlak.
Glansgraad: glans 90%, zijdemat 50%, mat 25% (meest
verkocht), extra mat 9%.
Aanbrengen op een Bona grondlak.
Wij raden niet aan om de Bona White of Bona Natural
over te lakken met de Bona Mega.
Voor gemiddelde belasting – 1 component watergedragen
polyurethaanlak.
Korte droogtijd.
Glansgraad: zijdemat 40%, mat 20%, extra mat 9%.
Aanbrengen op een Bona grondlak of 3x Bona Mega
ONE. Niet vergelend.

Gedetailleerde onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op
www.bona.com/nl/parketonderhoud

BELGIË

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is
verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt
voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en
succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker
wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het
product te verwerken.
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