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Afwerking

Bona Prime Deep is een op olie gebaseerde primer die dezelfde diepe kleuring aan het 
hout geeft als een traditionele lak op oplosmiddelbasis, zonder schadelijke 
componenten. Het heeft een lange open tijd zodat er zonder stress kan worden 
gewerkt. Dit product is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Bona 
lakken op waterbasis. 
 
• Probleemoplosser voor veel houtsoorten die gevoelig zijn voor watergedragen 

lakken zoals gerookt eiken, gestoomd beuken, Donau eiken, hout met een hoog 
tanninegehalte, kersen etc. 

• Eenvoudig toe te passen, lange open tijd zonder risico van overlappingen. 
• Een uitstekende dekking. 
• Laag gehalte aan oplosmiddelen. 
 
 
 

Technische gegevens 

Vast stofgehalte : circa 90% 
Vos-gehalte : max. 100 gram/liter 
Droogtijd : minimaal 12 uur en moet worden afgewerkt binnen maximaal  
   72 uur op 20°C / 60% r.v. 
Gereedschap : boenmachine of rvs spatel 
Verbruik : circa 30-35 m²/liter afhankelijk van verwerking 
Schoonmaken 
Gereedschap : schoonmaken met witte spiritus direct na gebruik. Is het product 
   opgedroogd dan aceton gebruiken. 
Veiligheid : niet geclassificeerd 
Brandgevaarlijk : ja (zie veiligheidsblad) 
Ontbrandingspunt : 56°C 
Houdbaarheid : tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele  
   verpakking. 
Opslag/transport : de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan  
   +25°C 
Verpakking : 1 liter flessen (6 x 1 - 72 dozen p/pallet) 
 

Voor r d g  
Het te behandelen oppervlak dient droog, goed geschuurd en vrij van 

b e  e i i n 

vet, stof, verontreinigingen en oude waslagen te zijn. 
Voor gebruik is het raadzaam om alle naden te vullen met Bona Mix&Fill om eventuele 
terugbloedingen te voorkomen. De laatste schuurgang uitvoeren met de 
bandschuurmachine Bona Belt met schuurpapier korrel 120 en vervolgens met 
schuurgaas korrel 150. 
Voorzorgsmaatregelen 
Bona Prime Deep kan worden toegepast op de meeste houtsoorten, echter vettige en 
harsrijke houtsoorten zoals ipé, wengé etc. kunnen een negatief effect hebben op de 
hechting. Bij twijfel een hechtingstest maken. 
 

 
G rui aan ijzing e b k s   w 

1. De fles goed schudden vóór gebruik. Breng 1 laag Bona Prime Deep dun en 
gelijkmatig aan over de gehele vloer met behulp van een boenmachine (100-200 
omw./min.). Leg een Bona oliedoek op de vloer en plaats een rode pad - met het 
centrum verwijderd - op de doek. Giet ca. 0,1 liter Bona Prime Deep in het 
centrumgat van de pad. Wanneer nodig voeg meer Bona Prime Deep toe. Breng 
Bona Prime Deep in de hoeken handmatig aan met een Bona oliedoek of een fijne 
borstel. Alternatief kan de gehele behandeling worden gedaan met behulp van een 
roestvrije spatel. Aanbevolen verbruik is 30-35 m²/liter. 

2. Binnen 15 minuten na de verwerking, de vloer boenen met een nieuwe Bona 
Abrasive rode pad, gevolgd door het verwijderen van al het resterende overtollige 
materiaal met behulp van een Bona oliedoek gewikkeld om een reinigingspad 
onder de boenmachine. Opmerking: het niet succesvol verwijderen van het 
overtollige materiaal kan invloed hebben op de hechting. 

 
 
 
 

WAARSCHUWING: Bona Prime Deep bevat opdrogende oliën: risico 
van zelfontbranding. Gebruikte doeken, pads, sponsjes e.d. in water 
of in luchtdicht afgesloten bakken bewaren. 
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Vervolg Gebruiksaanwijzing 

. Een droogtijd van minimaal 12 uur aanhouden en moet worden afgewerkt binnen 

4. r het oppervlak volledig droog is, een Bona oliedoek wikkelen om een 

5. elijk. 

edragen lak naar keuze. 

maximaal 72 uur. Zorg voor een goede ventilatie en vermijd dat de vloer betreden 
wordt tijdens de droogtijd. De kamertemperatuur mag niet beneden de 18°C 
komen. 
Wannee
reinigingspad en de vloer napoetsen. Zijn er glanzende plekken ontstaan dan 
voorafgaand aan deze handeling de plekken verwijderen met een rode pad. 
De vloer stofzuigen en schoonmaken met een Bona microfiber mop of soortg

6. Breng 1 laag Bona Prime Intense aan. 
7. Breng 2 lagen aan van een Bona waterg
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