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Gulvbehandling Bona Amber 
Teknisk datablad 

Bona Amber er et produkt med gode egenskaper for mellompussing. Produktet 
forgyller tregulvet med en varm glød lik tradisjonelle, løsemiddelbaserte lakker, men 
uten løsningsmidler. Produktet brukes hovedsakelig til eik og mørkere tresorter, 
inkludert tropisk tre med og uten gulvvarme.

• Varm, mørk glød
• Fungerer bra på tregulv med gulvvarme

• Lett å mellompusse
• Minimerer risikoen for sideliming
• GreenGuard sertifisert for lave utslipp innendørs

Lakktype:

Tørrstoffinnhold:

VOC: 

Fortynning:

Tørketid:

Verktøy:

Forbruk:

Sikkerhet:

Rengjøring:

Holdbarhet:

Lagring/transport: 

 Avfalll: 

Forpakning:

Sertifikater:

Pigmentert 1-komponent vannbasert grunnlakk av polyuretan 
32% 

max 95 g/liter 

Ved behov med 4% Bona Retarder for lengre åpentid.

1-2 timer ved 20°C/60% R.F

Bona microfiber Rulle

8-10 m²/liter (120-100g/m²) pr strøk

Ikke merkepliktig

Trykk ut/stryk av lakk fra verktøy før de omhyggelig rengjøres i 
vann. Tørket lakk kan tas bort med aceton.

1 år fra produksjondato i uåpnet originalforpakning. 
Temperaturen må ikke gå under +5°C eller over +25°C ved 
lagring eller transport.

Overskytende materiale leveres til miljøstasjon. Må ikke helles i 
avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som

plast.  

3 x 5 liter 

GreenGuard 

DIBt godkjent

Påse at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og uten slipestøv, olje, voks 
og annet smuss. For best mulig resultat, avslutt slipingen med Bona PowerDrive med  
Rondeller (blå) korn 120.

La lakke oppnå romtemperatur, sett i silen og rist beholderen grundig før bruk. 
Optimale bruksforhold er mellom 18-25˚C og 40-60% RF. Høy temperatur og lav 
luftfuktighet gir kortere tørketid, mens lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger 
tørketiden. Den laveste temperaturen for bruk er 13˚C.

Utseendet på etikettens fargeskala på kannen gir en indikasjon på produktets 
innfargingsegenskaper, men kan aldri forventes å reflektere resultatet nøyaktig på 
ferdig gulv. Resultatet avhenger tresort, sliping, trekvalitet etc. Gjør alltid en 
fargeprøve på gulvet før arbeidet påbegynnes. 

Tekniske data 
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Ubehandlet treverk:

1x Bona Amber 

Mellomsliping korn 150/Bona Scrad System
1x Bona Amber 

2x Bona Vannbasert topplakk

NB! Påføring av mer enn to lag lakk per dag kan ikke anbefales på grunn av risikoen 
for høy fuktmagasinering i treverket.

1. Legg ut lakken med en Bona microfiberrulle. Påfør jevnt med myke bevegelser 
og avslutt påføringen i treets lengderetning. Oppretthold en "våt" kant langs 
behandlede deler og overlapp vått i vått. La tørke grundig før du påfører nye 
strøk. Tørketiden vil være litt lenger for hvert lag.

2. Mellomsliping med Scrad System P150 (eller finere).

3. Fjern slipestøv og påfør ytterligere et strøk Bona Amber og la det tørke.

4. Påfør 1-2 strøk vannbasert topplakk fra Bona, avhengig av ønsket slitestyrke 
på stedet. 

Bona Amber skal aldri benyttes til sluttbehandling av gulvet.

Denne informasjonen er laget i henhold til vår beste nåværende kunnskap om 
produktet og hevder ikke å være komplett. Det er brukerens ansvar å vurdere om 
produktet og anbefalingene her er hensiktsmessige for formålet, treverket og de 
rådende forholdene på stedet. En profesjonell og dermed vellykket anvendelse av 
produktet ligger utenfor Bonas kontroll. Hvis du er usikker skal du alltid utføre en test 
før bruk. Brukeren er forpliktet til å lese og forstå all informasjon på emballasjen og 
sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk.

Behandlingsforslag

Påføring

Vedlikehold
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