Bona Traffic HD Topplack
Ingår i Bona Lacksystem.
Världens bästa skydd för trägolv.
Lätt

Medium

Starkt

Bona Traffic HD
•

Ultimat snabbhet och slitstyrka

•

Tillåter full trafik 12 timmar efter sista appliceringen

•

Enkel och säker applicering

•

Icke-gulnande

BONA TRAFFIC HD ÄR en lack med en extremt snabb hårdhetsutveckling där full användning av

golvet är möjlig redan 12 timmar efter sista appliceringen. Ett idealiskt val för affärer och offentliga
platser där minimal stilleståndstid prioriteras och högsta möjliga hållbarhet krävs. Dess låga
utsläpp och svaga lukt gör det möjligt att använda utan att avgränsa eller stänga av angränsande
områden och det finns ingen kvardröjande lukt efter behandling. Bona Traffic HD har utvecklats
för att ge det mest hållbara resultat på golvet och en bra miljö med kompromisslös motståndskraft
mot repor, skrapmärken och kemikalier.

TEKNISKA DATA:

SLITSTYRKA:

Bas:		

Polyuretan

Kategori: 		

Vattenburen 2-komp

Glansgrad:

Silkmatt 40-45%, Matt 20-25%, Extra matt 9-12%

Torktid till:		
		
		

Slipning/lackering: 2-3 timmar
Full belastning: 12 timmar
Övertäckning: 3 dagar

Verktyg:		

Bona Roller (microfiber/fleece)

Åtgång:		

8-10 m²/lit och applicering

Förpackning:

3 x 4,95 liter

Domestic

Lätt

Medium

Medium

Medium
Heavy

Starkt

SÄRSKILT LÄMPLIG FÖR:

APPLICERING:

Lokal:

Obehandlat trä

Tidigare lackerade ytor:

1 x Bona Grundlack
Lätt slipning korn 150
2 x Bona Traffic HD

1 x Rengöring och slipning
1-2 x Bona Traffic HD

Offentliga miljöer så som museum, gallerior
och liknande lokaler

Golvyta: Stora ytor där lång öppentid är önskvärd

Notera: Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej
rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

CERTIFIKAT:

BONA TOPPLACKER
Bonas vattenburna topplacker har väldigt lågt VOC-innehåll och erbjuder
överlägsen slitstyrka. De är det perfekta valet oavsett golv, från sovrum
till välebsökta internationella flygplatser. Bonas topplacker är enkla att
använda, och ger ett ännu bättre resultat tillsammans med Bonas grundlacker. Välj bland våra fyra glansgrader: extra matt, matt, natural och blank.

EN 13501-1; Reaktion på eld
EN 71-3; Applicering på leksaker
EN 14904:2006: Godkänd för sportgolv
DIN 18032:2 Godkänd för sportgolv
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