BONA NATURALE 1-COMPONENT
Productbeschrijving=
De volgende generatie van bescherming voor de houten vloer. De
uitstraling en het gevoel van puur hout.
=
Kenmerken
Bona Naturale 1-component is de volgende generatie van bescherming
voor de houten vloer van Bona. Het combineert het beste van houtolie,
hardwax, olie en watergedragen lakken met een unieke natuurlijke
uitstraling en gevoel.
Bona Naturale 1-component is een product voor de oppervlakbehandeling
van houten vloeren die middel tot licht zwaar worden belast. De unieke
samenstelling van Bona Naturale geeft de uitstraling en het gevoel van
puur hout. Bona Naturale 1-component is watergedragen en bevat minder
dan 5% oplosmiddelen. Bona Naturale bestaat voor een deel uit
vernieuwde middelen en heeft alle voordelen van een duurzaam
watergedragen milieusparend systeem.
Eigenschappen en voordelen
• Uitstraling en gevoel van puur hout
• Slechts twee lagen - beslist een 1-dagssysteem
• Kan plaatselijk worden gerepareerd
• Geen primer nodig; sluit het hout af, brengt het hout in goede conditie
en beschermt het hout met één product
• Eenvoudig te gebruiken - één component met gebruiksvriendelijke
eigenschappen
• Zeer bestand tegen slijtage, strepen en krassen
• Goede chemische weerstand tegen huishoudchemicaliën
Nodig om op te brengen
1. Bona roller voor een perfect oppervlak
2. Kwast voor de kanten
3. Bona Scrad System of schuurgaas 120-150
Het oppervlak voorbereiden op Naturale
Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd, droog en vrij van
schuurstof, olie, was en overige verontreinigingen zijn. Het Bona Scrad
System, schuurschijf/gaas of schuurmateriaal korrel 120-150 gebruiken
voor de laatste schuurgang. Het gebruik van de Bona Buffer voor de
laatste schuurgang biedt het beste resultaat.
Verwerking
Bona Naturale is een behandelingssysteem voor hout bedoeld als een
tweelaags verwerking zonder het gebruik van een primer. De eerste laag
sluit het hout af en zorgt voor een optimale conditie terwijl de tweede laag
een slijtlaag vormt.
•
•
•

Voor gebruik de can minimaal 15 seconden grondig schudden.
Gelijkmatig opbrengen met een Bona roller, ophopingen vermijden
om verkleuringen te voorkomen.
Zorg voor “nat in nat” opbrengen om kleur- c.q. glansverschillen te
voorkomen (een gedeelte van 3-5 m² per keer behandelen).

Na de eerste laag, de opkomende houtvezels licht schuren met schuurgaas
korrel 120-150 of het Bona Scrad System.
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Verbruik:
• Eerste laag 7-9 m²/liter (140x110 g/m²).
• Tweede laag 8-10 m²/liter (120-100 g/m²).
Droogtijd:
• Eerste laag: 1,5 uur bij 20°C/60% r.v.
• Tweede laag: 2,5-3 uur bij 20°C/60% r.v.
Noot: De temperatuur van de vloer of Naturale mag tijdens het opbrengen
en drogen niet minder dan +13°C bedragen.
Circa 8 uur na de laatste afwerkingslaag kan de vloer licht worden
betreden. Na circa 1 week is de Bona Naturale volledig uitgehard.
Vervolgens kan de vloer worden gereinigd met een vochtige doek en Bona
Parkett Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger. Kleden kunnen worden
neergelegd.
Bona Naturale 1-component is de geschikte keuze voor de meeste houten
vloeren inclusief vloeren met het risico van kantenverlijming, zachthouten
planken vloeren en hardhouten vloeren met vloerverwarming.
Onderhoud en reiniging
• Regelmatige reiniging: droge methode zoals stofzuigen of vegen.
• Incidentele reiniging voor het verwijderen van sterkere
verontreinigingen: Bona Parkett Cleaner of Bona Houten Vloer
Reiniger gebruiken.
• Bij beschadigingen en krassen: de plek grondig reinigen.
De beschadigde plekken schuren om vuil te verwijderen en scherpe
randen af te vlakken, indien mogelijk; het beschadigde gedeelte
afplakken, Bona Naturale opbrengen.
Let op: de Bona Naturale heeft geen polish, refresher, was of
onderhoudsolie nodig en moet hiermee niet worden behandeld.
Technische gegevens
Producttype:
Glansgraad (bij 60º):
Mengen:
Verdunning:
Droogtijd
Eerste behandeling:
Tweede behandeling:
Opbrengen:
Verbruik
Eerste behandeling:
Tweede behandeling:
Veiligheid:
Houdbaarheid:
Opslag/transport:
Afval:
Verpakking:

1-component watergedragen Bona Naturale
glans: circa 6-8
1-component product
niet verdunnen
1,5 uur bij 20ºC/60% r.v.
2,5-3 uur bij 20ºC/60% r.v.
met Bona roller
7-9 m²/liter (140-110 g/m²) per laag
8-10 m²/liter (120-100 g/m²) per laag
geen classificatie
1 jaar na productiedatum in ongeopende
originele verpakking
de temperatuur mag niet lager zijn dan
+13°C en hoger dan +25°C
restanten en lege cans afvoeren volgens de
lokale regelgeving
3 x 4,5 liter (44 dozen per pallet)
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