Traffic
Produktbeskrivelse
Traffic

Anvendelse

Egenskaber

Forberedelse

2-komponent vandbaseret toplak til anvendelse i offentlig miljø med ekstremt høje krav til slidstyrke og bestandighed mod hælemærker. Anvendes til behandling af træog parketgulve der udsættes for meget stærk slidtage.

Overfladen som skal behandles skal være tør og fri for
støv, olie, voks etc. Den sidste slibning bør foretages med
Bona Scrad System, net, eller slibepapir korn 120 eller finere. Bedste resultat opnås med polérmaskine.

• Designet til offentlig miljø
• Overholder norm/C2354 kat. C (ekstremt slid)
• Gulner ikke
• Høj bestandighed mod hælemærker
• Overholder DIN norm 18032 og BS7044:1990 vedr. friktion.

Forberedelse af fabrikslakerede og tidligere
lakerede gulve

Tekniske Data
Produkt type:
Tørstofindhold:
Viskositet:
Slidstyrke:
Glansgrad:
Blandingsforhold:
Tørretid:
Arbejdsredskaber:
Rækkeevne:
Malkode:
Holdbarhed:
Opbevaring:

Emballering:

2-komponent vandbaseret
100 % polyuretanlak
33 %
20 sekunder (25gr C, FC4)
PH-værdi: 8
Ca. 2, 5mg/100 omdr.
(sis 923509)
Mat:15, Halvmat: 45-50
1 del Traffic hærder til 10 dele
Traffic
3-4 timer ved 20gr C/60 % R.F.
Rulle eller Applikator
8-10m²/liter (100-120g/m²)
pr. påføring.
Lak 1-2, Hærder 3-3,
Brugsklar blanding 1-3
Mindst 1 år fra produktionsdato
i uåbnet originalforpakning
Mindst 5gr C og bør ikke
overstige 25gr C ved opbevaring
og transport
Lak: 3 x 4,5 liter
Hærder: 3 x 0,45 liter

For at et gulv kan overlakeres gælder følgende krav:
1.
Overfladen som skal lakeres skal være 100 % ren.
Gulv som tidligere er behandlet med voks, polish eller
lignende produkter kan ikke overlakeres.
2.
Inden overlakering af fabrikslakerede gulve skal gulvet
mellemslibes med Bona Diamantrondel K240. Efter grundig støvsugning og rengøring skal gulvet overlakeres.
Der skal altid foretages test af vedhæftning.

Udførelse
Lakken tilsættes 10% Traffic hærder. Blandingen rystes
kraftigt i min. 60 sekunder og skal herefter stå 5-10 min.
før brug. Lak blandet med hærder skal bruges indenfor 5
timer. Lakken påføres med rulle. Temperaturen må ikke
være under 13 gr C. Lakken stryges jævnt ud over gulvet.
Undgå laksøer.

Rekommanderet behandling:
På rent træ: 1 x grundlak + 2 x Traffic
3 x Traffic
Overlakering: 1-2 x Traffic

Kundeservice
+45 70 30 00 35

Råd til gulvet!

Støvsugning eller vask med hårdtopvredet klud. BONA
Cleaner eller neutralt opvaskemiddel kan tilsættes
vaskevandet.
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Rengøring
Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan
rekvireres hos vores kundeservice.

