Bona Quick

Afwerking

Technisch merkblad
Een hoogviscose primer met een gel-achtige samenstelling. Te gebruiken als eerste
laag op onbehandeld hout, zonder dat er tussengeschuurd hoeft te worden.Of te
gebruiken tussen laklagen om schuurkrassen te verminderen en kleine
onregelmatigheden op te vullen voor een vlekkeloze eindafwerking. Bona Quick
produceert meestal een lichte houtkleur, maar de uiteindelijke kleur hangt af van de
keuze van de toplaag.






Sneldrogende gel
Vermindert krassen
Eerste laag en/of tussenlagen
Eenvoudig aanbrengen
GreenGuard goedgekeurd voor lage emissies binnenshuis
Technische gegevens

Type aflak
Vast stofgehalte
Verdunning
Droogtijd
Gereedschap
Verbruik
- Onbehandeld hout
- Tussen lagen
Veiligheid
Reiniging
Houdbaarheid
Afval
Opslag / transport
Verpakking
Certificaten

: watergedragen ééncomponent PU/acrylaat spatelgrondlak
: circa 40%
: niet verdunnen
: 1-2 uur bij 20°C / 60% r.v.
: roestvrijstalen spatel
: 25-35 m²/liter (40-30 g/m² per laag
: ca. 50 m²/liter (20 g/m²)
: niet geclassificeerd
: overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen
met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met aceton.
: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele
verpakking
: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de
lokale regelgeving
: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan
+25°C
: 5 liter
: GreenGuard
DIBt (veilig bouwproduct)

Voorbereiding
Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet
goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn.
De laatste schuurgang uitvoeren bij voorkeur met de Bona Quattro Disc.
Bona Quick op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen
18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage
luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid
verlengen de droogtijd. De minimale ruimte temperatuur is 13°C.

Behandelingsschema
Onbehandeld hout:
3x Bona Quick
2-3x Bona Aflak

Tussenlagen:
1-2x Bona Quick
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Afwerking

Technisch merkblad
Gebruiksaanwijzing
1.
2.
3.

Breng de primer aan met een roestvrijstalen spatel. Zorg ervoor dat er geen rillen
lak achterblijven.
Laat het drogen en breng vervolgens een tweede laag aan in de tegenovergestelde
richting van de eerste laag.
Laat het drogen en breng een derde laag aan en vervolgens 2 lagen aflak.

Normaliter komt de houtvezel niet omhoog en daarom is schuren niet nodig. Als
tussenschuren nodig is, dan moet dit worden gedaan op de eerste afwerklaag (aflak) en
niet rechtstreeks op Bona Quick.
Onderhoud
Bona Quick mag nooit gebruikt worden als de laatste afwerking voor houten vloeren.

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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