Tootetutvustus
BONA NATURALE KRUNTLAKK
Bona Naturale on uut tüüpi veebaasiline lakk, mille kasutamisel jääb puitpõrandale naturaalse puidu
väljanägemine ja tunnetus, samas säilib vastupanuvõime kulumisele ja kriimustustele. Bona Naturale on
väga hea kulumiskindlusega ning vastupidav kemikaalidele. Bona Naturale kruntlakk on mõeldud
kasutamiseks 1-komponentse Bona Naturale või 2-komponentse Bona Naturale kruntlakina.
•
•
•
•

Puitpõrandale jääb naturaalse puidu väljanägemine ja tunnetus
Vähendab toonimuutuste ning ülekatete riski
Lihtne peale kanda ja kasutada
Madal lenduvate osakeste hulk

Toode:
Tahkeainete sisaldus:
Lenduvate osakeste hulk
(VOC):
Lahjendamine:
Kuivamisaeg:
Peale kandmine:
Kulunorm:
Ohutus:
Puhastamine:
Säilivusaeg:

Käitlemine:
Pakend:

1-komponentne, veebaasiline kruntlakk
~32%
kuni 60g/L
Kui vajalik, segage 4% Bona retarderiga, et pikendada tööaega
1-2h 20°C juures, õhuniiskusega 40-60%
Bona lakirull
7-9m²/L (120-100g/m²) kihi kohta
Klassifitseerimata
Tööriistad koheselt puhastada veega , kuivanud lakk atsetooniga
1 aasta suletud originaalpakendis.
Temperatuur transpordi ja säilitamise ajal ei tohi jääda alla
5°C ega ületada 25°C.
Jäätmed ja tühjad konteinerid utiliseerida vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
3 x 4,5L

EELTÖÖD
Kontrolli, et põrand on valmis laki kasutamiseks – liivapaberiga lihvitud, kuiv, puhas
lihvimistolmust, teistest õlidest või vahadest. Lase lakil saavutada ruumitemperatuur, sisesta filter
ning raputa purki põhjalikult.
Nii laki kui ka ruumi temperatuur peab olema vähemalt 13 °C, maksimaalne temperatuur võib olla
25 °C. Suhteline õhuniiskus peab jääma 40 ja 60% vahele. Ruumis peab olema hea ventilatsioon,
nii kuivab lakk kiiremini ja ühtlasemalt. Kõrge temperatuur ja madal õhuniiskus lühendavad, madal
temperatuur ja kõrge õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Miinimum kasutustemperatuur on
13°C. Lakkimisele minev põrand peab olema eeltöödeldud Bona veebaasilise krunti!
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LAKKIMINE
Lakikihtide arv
Töötlemata puidu puhul, kodustes tingimustes:
- 1 kiht Bona naturale krunti
- Vahelihvimine Bona Sand Scrad süsteemi, lihvvõrgu, poleervildi või liivapaberiga (K150).
- 1-2 kihti Bona Naturale 2-komponentset põrandalakki.
Töötlemata puidu puhul, ühiskondlikel pindadel:
- 1 kiht Bona naturale krunti
- 2-3 kihti Bona Naturale 2-komponentset põrandalakki.
Tähelepanu: Ei ole soovitatav kanda üle kahe kihi päevas – on risk puidu paisumiseks!
1) Kanna kruntlakk põrandale kasutades Bona lakirulli. Kanna lakki põrandale ühtlaste liigutustega,
kõigepealt risti- ja siis piki puusüüd, vältides ülekatet. Kruntlaki kiht peab tulema külluslik ja
ühtlane, et tulemuseks oleks ühtlane puidutoon. Lase kruntlakil korralikult ära kuivada.
2) Peale kruntlaki kuivamist, tee vahelihvimine lihvvõrguga (karedus 150) või vastava
liivapaberiga. Seejärel puhasta põrand korralikult tolmust.
3) Kanna vastavalt kasutuskoormusele peale 1- või 2-komponentne Bona Naturale lakk.
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