Bona Sportive Primer

Afwerking

Technisch merkblad
Bona Sportive Primer is een eencomponent grondlak op waterbasis voor de
behandeling van houten vloeren die als sportvloeren worden gebruikt voorafgaand aan
het afwerken met Bona Sportive Finish. Het geeft een goed gevulde uitstraling en
accentueert de natuurlijke houtkleur.





speciaal ontwikkeld in combinatie met Bona Sportive Finish
hoog vast stofgehalte
goed gevuld oppervlak
accentueert de natuurlijke houtkleur
Technische gegevens

Type aflak
Vast stofgehalte
Viscositeit
pH-waarde
Droogtijd
Gereedschap
Verbruik
Veiligheid
Houdbaarheid
Opslag/transport
Verpakking

: ééncomponent watergedragen grondlak
: circa 32%
: circa 17 seconden (25°C, FC4)
: circa 8
: 2-2,5 uur op 20°C / 60% r.v.
: Bona roller, borstel of spatel
: 8 m²/liter (120g/m²) per laklaag
: niet geclassificeerd
: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan
+25°C
: 10 liter cans (2 x 10 - 24 dozen p/pallet)

Voorbereiding
Het te behandelen oppervlak dient droog, goed kaalgeschuurd en vrij van vet, stof,
verontreinigingen en oude waslagen te zijn.
De laatste schuurgang uitvoeren met de éénschijfsmachine Bona Buffer volgens het
Bona Scrad system of met schuurgaas of -papier korrel 120 of fijner.
Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed
schudden.
Opbrengen met een Bona waterlakroller of Bona applicator gebruiken. De aflak
gelijkmatig met een vloeiende beweging opbrengen en lakopeenhopingen voorkomen.
Let op: kamer- en laktemperatuur niet lager dan 13°C tijdens de verwerking/het drogen.
Tijdens én gedurende een week na de verwerking, de ruimte goed ventileren.
Alvorens de laatste aflaklaag op te brengen tussenschuren met de Bona Buffer volgens
het Bona Scrad system of met schuurgaas of -papier korrel 120 of fijner.
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