BonaCoatings

BONA PRIME DEEP
POPIS PRODUKTU
Bona Prime Deep je primer na olejové bázi, jenž dává dřevu stejnou barvu a hloubovou
penetraci, jako staré, tradiční laky na bázi rozpouštědel je bez obsahu mnoha nebezpečných
složek. S jeho dlouhou otevřenou dobou při aplikaci lze provádět práci bez stresu s dosažením
rovnoměrných výsledků v poměrně dlouhém časovém rozpětí. Tento přípravek je
určen k použití v systému vodních laků Bona.
Vlastnosti:
• Produkt, jenž řeší problémy s úpravou povrchu mnoha dřev citlivých na vodní laky,
jako jsou např. kouřový dub, pařený buk, dunajský dub, dřeviny s vysokým obsahem
taninu, třešeň, atd.
• Snadná aplikace, dlouhá doba zpracování bez rizika přesahů.
• Excellentní spotřeba při aplikaci
• Nízký obsah rozpouštědel

TECHNICKÁ DATA
Sušina:
Hustota:
Rozpouštědlo:
VOC:
Doba schnutí:
Aplikační nářadí:
Spotřeba při aplikaci:
Čištění nářadí:
Bezpečnost:
Pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty):
S2
S 29
S 37
Riziko požáru:
Bod/teplota vznícení:
Kód odpadu (EWC):
Osvědčení:
Likvidace obalu:
Trvanlivost:
Skladování / transport:
Forma balení:

Cca.90 %
0,92
Dearomatizovaný lakový benzin
Max 100 g/litr
Min.12 a max. 72 hod při 20°C/60% RH
Leštící stroj nebo nerezová špachtle
2
Ca. 30-40 m /litr v závislosti na druhu aplikace
Technickým benzinem - bezprostředně po
aplikaci. Zaschlý produkt – acetonem.
Neklasifikován
Uchovávejte mimo dosah dětí
Nevylévejte do kanalizace
Používejte vhodné ochranné rukavice
Ano (viz Bezpečnostní list)
78°C
08 01 11, nevyčištěný prázdný obal 15 01 10
společnost EKO-KOM, osvědčení č. EKF0520134.
Prázný suchý obal (PEHD) odevzdejte na
řízenou skládku k likvidaci.
2 roky od data výroby v neotevřeném
originálním obalu
Při teplotách od +5°C do +25°C
6 x 1 litr (80 krabic na paletu)

ZPRACOVÁNÍ
Příprava povrchu :
Povrch, jenž má být ošetřen, musí být rovný (např. ne kartáčovaný, drásaný, tryskaný a pod.), dobře
vybroušený, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Před použitím produktu
doporučujeme tmelení pomocí Bona Mix&Fill k zamezení možnému “krvácení” ze spár. Finální
broušení by se mělo provádět pásovou bruskou s brusivem P120 a následným přebroušením talířovou
bruskou s brusnou mřížkou P150, případně systémem Scrad (Wing P150).
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Upozornění: Bona Prime Deep lze použít na většinu druhů dřevin, avšak mastné a s vysokým obsahem
pryskyřic, jako je např. Ipé, mohou dělat problém se slabou přilnavostí. Pokud si nejste jisti – udělejte zkoušku
přilnavosti

Aplikace
1. Před použitím obsah nádoby dobře protřepejte. Na podlahu aplikujte jednu slabou a rovnoměrnou
vrstvu Bona Prime Deep pomocí talířové brusky / leštičky (se 100-200 ot/min). Na podlahu dejte
Bona Oil cloth (případně bavlněný hadr), na něj pak červený pad – s vyjmutým středovým
kotoučkem nad hadrem – do vzniklého otvoru vylijte cca. 0,1 litru Bona Prime Deep. V případě
potřeby postupně do středového otvoru dolévejte Bona Prime Deep. Na okraje a rohy aplikujte
Bona Prime Deep ručně – pomocí Bona Oil cloth.(bavlněného hadru) nebo měkkého štětce.
Alternativně lze Deep aplikovat celoplošně pomocí nerezové špachtle. Doporučené aplikační
2
množství (spotřeba) je 30-40 m /litr.
2. Po 15 minutách od aplikace přeleštěte podlahu novým čistým Bona Abrasive červeným padem
s následným odstraněním přebytečného Prime Deep pomocí bavlněného hadru, obaleného kolem
čistícího padu pod leštičkou.
Poznámka: Nedostatečné odstranění veškerého přebytečného Prime Deep může způsobit
špatnou přilnavost laku.
UPOZORNĚNÍ: BONA PRIME DEEP OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ
OLEJE. RIZIKO SAMOVZNÍCENÍ. POUŽITÉ TEXTILIE, HADRY A
PODOBNÉ BY MĚLY BÝT UMÍSTĚNY DO VODY NEBO DO
UZAVŘENÝCH KOVOVÝCH NÁDOB NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ.
3. Nechte schnout nejméně 12, avšak ne více než 72 hodin. Zajistěte dobré větrání a zákaz vstupu
na podlahu během doby schnutí. Teplota v místnosti nesmí klesnout pod 18°C.
4. Po důkladném vyschnutí povrchu podlahy přeleštěte celou její plochu talířovou bruskou / leštícím
strojem s čistým červeným padem a založeným Bona Oil Cloth (bavlněným hadrem). Pokud se na
podlaze objeví lesklá místa, odstraňte je pomocí červeného padu a pokračujte podle výše
uvedených instrukcí.
5. Podlahu vyčistěte pomocí vysavače nebo Bona mopu s modrým čistícím padem, případně
podobným nářadím.
6. Aplikujte jednu vrstvu Bona Prime Intense.
7. Aplikujte 2 vrstvy některého z vrchních laků Bona na vodní bázi.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161
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