BonaCoatings

PRIME TROWEL
Popis produktu:
Bona Prime Trowel je jednosložkový základní lak na vodní bázi pro aplikaci
špachtlováním. Je určený k ošetření povrchu parketových a jiných dřevěných podlah
ve 2 až 3 vrstvách na holé dřevo před aplikací vrchních laků Bona na vodní bázi nebo
v jedné vrstvě po jejich mezibroušení. Bona Prime Trowel vytváčí silný a pevný film,
kterým vrchní lak nepronikne. Obvykle nevznikne efekt zvednutí vláken dřeva a
mezibroušení první vrstvy vrchního laku nebude třeba.
Vlastnosti:
- Snadná aplikace – jednosložkový lak s příjemnými vlastnostmi
- Rychlý systém
- Silný film
- Zanechává čistý a hladký povrch
TECHNICKÁ DATA
Typ laku:
Sušina – obsah:
Hodnota pH:
Směšovací poměr:
Ředění:
Spotřeba:
- na holé dřevo:
- mezi nátěry:
Nářadí k aplikaci:
Doba schnutí:
Bezpečnost:
Hořlavost:
Trvanlivost:
Kód odpadu:
Osvědčení o zpětném odběru a využití
odpadu z obalů:
Skladování/přeprava:
Nakládání s odpady:
Nebezpečný odpad:
Nakládání s obaly:
Limitní hodnoty VOC:
Hodnoty limitu EU:
Dodávané balení:

Výrobce:

1-složkový základní lak na vodní bázi pro aplikaci
nerezovou špachtlí
cca 40%
cca 7,8
polomat
Lak je 1-složkový a připravený k olamžitému použití
2

2

25– 35m /litr (40-30g/m ) na vrstvu
2
2
cca.50m /litr (20g/m ) na vrstvu
Nerezová špachtle
10 až 15 minut při 20°C / 60% R.H.
Nepodléhá klasifikaci
Nehořlavý
1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
08 01 12
Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Při teplotách od +5°C do +25°C
Suché zbytky laku předejte na řízenou skládku
Evropský katalog odpadů (EWC): 080112
Tento produkt není ve smyslu definice Direktivy EU č.
91/689/EC nebezpečný.
Prázdné nádoby předejte na řízenou skládku k recyklaci
II A/i. Jednosložkový lak s obs max.60g/litr VOC
600g/l (2007) a 500g/l (2010
Karton 3 x 5 litrů v plastových (PE) kanystrech (44 krabic
na paletě)
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