Bona Mega ONE

Afwerking

Technisch merkblad

Uw alles-in-1-Partner voor de behandeling van houten vloeren. Sneldrogend,
gemakkelijk te schuren en uitstekende vulkracht. Bona Mega ONE richt zich op het
vereenvoudigen van de werkdag van de vakman, voor sneller en eenvoudiger werken
met grote betrouwbaarheid. Het geeft een mooie, warme houtkleuring en vormt
tegelijkertijd een duurzame bescherming voor houten vloeren in woonruimten en in
commerciële omgevingen met minimale belasting. Een kristalheldere, niet-vergelende
formule.
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•
•
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•
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Grondlak en aflak in 1 – parketgrondlak is in de meeste gevallen niet noodzakelijk –
de Bona Mega ONE kan rechtstreeks op kaal hout worden aangebracht
Uitstekende laagopbouw, goede vulkracht en daardoor een fantastisch strak
resultaat
Mengen niet nodig – geen verspilling en tijdsbesparend
Zeer snelle droogtijd – tussenschuren vaak al na 1 uur mogelijk
Schuurmateriaal slipt niet dicht tijdens het polijsten
Zeer geschikt voor licht hout en uitstekend te gebruiken in combinatie met
Bona Natural Primer of Bona White Primer
Ook op tropische houtsoorten een mooie, warme verkleuring
Een duurzame parketlak
Voor gebruik in woonhuizen en voor op licht belopen commerciële vloeren
Niet vergelend
Technische gegevens

Type aflak
Slijtvastheid
Glans (op 60°)
Verdunning
Droogtijd

Gereedschap
Verbruik
Veiligheid
Reiniging
Houdbaarheid
Opslag/transport
Afval
Verpakking
Certificaties

: watergedragen 1-component, polyurethaanlak
: circa 4,5 mg/100 omw. (SIS 923509)
: zijdemat: 40%, mat: 20%, extra mat: 9%
: indien nodig, verdunnen met Bona Retarder (4%) voor een
langere open tijd
: - Droogtijd 1e laklaag: 1-2 uur*
Droogtijd 2e laklaag voor schuren en overlakken: 8 uur.*
- licht gebruik: 24 uur*
- volledig uitgehard: 7 dagen*
* onder normale condities, 20°C/60% R.H.

: 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
: 10 x 1 liter (50 dozen p/pallet)
3 x 5 liter (44 dozen p/pallet)
: EN 71-3 veiligheid van speelgoed

Voorbereiding
Zorg ervoor dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed geschuurd, droog en vrij van
schuurstof, olie, oude waslagen en andere verontreinigingen. De Bona Mega ONE op
kamertemperatuur verwerken. Plaats het filter in de can en schud deze grondig vóór
gebruik.
De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 3060%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage
temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De minimale ruimte
temperatuur is 13°C.

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
F: 02/721 17 11
infobelgium@bona.com
www.bona.com

NEDERLAND

Juni 2020
Dit blad vervangt alle vorige versies

pagina 1/3

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Mega ONE

Afwerking

Technisch merkblad
Behandelingsschema

Alt. 1
1x Bona watergedragen Grondlak
1x Bona Mega ONE
Tussenschuren met P150
1x Mega ONE

Alt. 2
3x

Bona Mega ONE

Noot:
•
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. Zorg voor een goede
ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen resulteren in
een zwakkere filmlaag met verslechterde hechting.

Gebruiksaanwijzing
1.
2.
3.

Breng Bona Mega ONE 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 voordat er meer laklagen worden aangebracht. Houd voor elke
volgende laag een iets langere droogtijd aan.
Indien nodig tussenschuren met korrel 150. 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 uitharden vóór het terugplaatsen van tapijten en andere
vloerbedekkingen. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer
gedurende deze periode.

Onderhoud
Reinig de vloer met Bona Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger met een microvezel
Pad. Voor onderhoud en om de vloer mooi te houden, kan de vloer met tussenpozen
worden overgelakt met extra laklagen. De frequentie hiervan kan sterk verminderd
worden indien Bona Freshen Up of Bona Houten Vloer Refresher periodiek wordt
aangebracht. Hierdoor wordt het uiterlijk van een doffe vloer hersteld terwijl er nog
steeds extra laklagen kunnen worden aangebracht zonder terug te schuren naar kaal
hout.
Gedetailleerde onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op
www.bona.com/nl/parketonderhoud
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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.

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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