Bona LinoPrime
IMPRIMAÇÃO DE SECAGEM RÁPIDA À BASE DE POLIURETANO
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SISTEMA RESILIENTE

Bona LinoPrime
Imprimação de secagem rápida à base
de poliuretano
Bona LinoPrime é uma imprimação de secagem rápida à base de poliuretano
desenvolvida para pavimentos de linóleo. Esta imprimação única preenche
excelente, o que reduz a absorção nos poros dos pavimentos de linóleo
limpos em profundidade e lixados, para melhorar o nivelamento e a suavidade
da superfície como preparação para a aplicação de uma segunda camada.
Graças à sua fórmula de secagem rápida, o revestimento pode ser aplicado
apenas uma hora depois.

VANTAGENS PRINCIPAIS

DADOS TÉCNICOS (CONTINUAÇÃO)

• Especialmente desenvolvida para pavimentos
de linóleo.

Dissolução:

Não diluir.

Tempo
de secagem:

1-2 horas aprox. a 20 °C/60 % H.R.
Rolo de microfibra Bona (com pelo de 5mm).

• Nivelamento excelente.

Ferramentas
de aplicação:

• Baixo consumo por metro quadrado.

Rendimento:

20-25 m2/litro (40-50 g/m2) por camada.

Segurança:

Imprimação: Sem classificar.
Endurecedor: Classificado (veja-se a ficha de
dados de segurança).

• Preenche de maneira excelente e reduz a absorção.
• Secagem ultra rápida.

DADOS TÉCNICOS
Tipo
de imprimação:

Imprimação de poliuretano
à base de água de
2 componentes.

Validade:

1 ano a partir da data de produção, no seu
recipiente original sem abrir.

Conteúdo em
sólidos:

23 % aprox.

Armazenagem /
Transporte:

Brilho (a 60°):

20 % aprox. (medição sobre
vidro).

A temperatura não deve ser inferior a +5º C nem
superior a +25º C durante a armazenagem e o
transporte.

COV:

<1 % de COV.

Eliminação de
resíduos:

Os resíduos e as embalagens vazias devem ser
geridos de acordo com as normas locais.

Proporção da
mistura:

1 parte de endurecedor Bona
Pure Hardener por cada 19
partes de Bona LinoPrime.

Tamanho do pack:

3 x 5 litros incl. endurecedor (36 caixas por palete).

Certificações:

EMICODE; classe EC1RPLUS: Emissões muito
baixas em interiores.

Tempo de
aplicação da
mistura:

Um máx. de 3 horas a 20 °C
(menos tempo se a temperatura é maior).
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EN 71-3: Aplicação sobre brinquedos.
Bona LinoPrime nunca deve ser utilizado como tratamento final para
revestimento de pavimentos resilientes.

