Bona Novia

Afwerking

Technische fiche
Bona Novia is een 1-component watergedragen parketlak voor de behandeling van
houten vloeren in woningen en andere plaatsen onderhevig aan normale tot sterke
slijtage. Bona Novia kan gebruikt worden in combinatie met elke Bona watergedragen
grondlak, maar werkt ook uitstekend indien direct op het hout aangebracht en geeft een
warme kleuring aan verscheidene houtsoorten.
•
•
•
•
•

Eenvoudig in gebruik, geen grondlak nodig.
Zelf verhardend, werkt als een 2-component product, maar er is geen menging
nodig.
Goede slijtweerstand, goed bestand tegen chemicaliën en schoenstrepen.
Geen vergeling.
Snelle droogtijd.
Technische gegevens

Type lak:
Vast stofgehalte:
Oplosmiddel gehalte:
Viscositeit:
Slijtvastheid:
Glans (op 60°):
Droogtijd:
Gereedschap:
Verbuik:
Veiligheid:
Houdbaarheid:
Opslag/transport:

Afvalverwerking:
Verpakking:

1-component watergedragen dispersie.
Circa 30%
Max 60 g/l VOS.
Circa 20 sec. (25°C, FC4)
Circa 8 mg/100 omw. (SIS 923509)
Glanzend: circa 85, Halfmat: circa 45, Mat: circa 25
1-2 uur bij 20°C/60% r.v.
Bona waterlakroller
2
2
8-10 m /liter (120-100g/m ) per laklaag
Niet geclassificeerd, zie de veiligheidsfiche voor meer
informatie.
Tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele
verpakking
De temperatuur mag niet onder +5°C of boven +25°C komen
tijdens opslag en transport. De can na gebruik direct
hersluiten.
Volgens lokale regelwetgeving.
Niet in riolering of waterlopen laten vloeien.
2 x 10 liter (24 kartons per pallet)
3 x 5 liter (44 kartons per pallet)
10 x 1 liter (50 kartons per pallet)

Voorbereiding
Breng een Bona watergedragen grondlak aan of breng Bona Novia rechtstreeks op de
houten vloer aan. Ongeacht de werkwijze, de vloer dien goed geschuurd te zijn, droog
en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen. Voor de laatste
schuurbeurt van het hout wordt best gebruik gemaakt van het Bona Abrasives Scrad
systeem, een schuurgaas of –schijf korrel 120 of fijner. Het beste resultaat wordt
bekomen bij gebruik van een éénschijfmachine.
Noot: Sommige gemodificieerde houtsoorten zoals diamant naaldhout en gestabiliseerd
bruin beuken vergen mogelijk een speciale behandeling. Contacteer uw lokale
technisch verantwoordelijke voor advies.
Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik de can goed schudden en de bijgevoegde filter in de hals van de can
steken. De lak gelijkmatig aanbrengen, lakophopingen vermijden. Voldoende laten
drogen alvorens de volgende laag aan te brengen. In totaal dienen minstens 3 laklagen
op de vloer te worden aangebracht. (incl. eventuele grondlak). Na het aanbrengen van
de eerste laklaag kan licht tussengeschuurd worden met behulp van een schuurgaas
korrel 150 of fijner.
Noot: Zowel bij het aanbrengen als het drogen van de lak mag de kamertemperatuur
niet onder +13°C dalen. Droogtijden kunnen variëren naargelang de temperatuur,
luchtvochtigheid, aangebrachte hoeveelheid, luchtcirculatie en absorptievermoegen van
de vloer.
December-2009
Deze fiche vervangt alle vorige versies

pagina 1/2

Bona Novia

Afwerking

Technische fiche
Vervolg Gebruiksaanwijzing
De vloer kan voorzichtig betreden worden circa 8 uur na het aanbrengen van de laatste
laklaag. Na ongeveer 1 week is de lak volledig uitgehard. De vloer kan dan gereinigd
worden met een neutraal reinigingsproduct en tapijten en vloerkleden kunnen
teruggelegd worden.
Onderhoud
Het Bona Houten Vloer Reiniger systeem is aanbevolen voor het onderhoud van de
vloer.
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