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Fleksibelt
System Bona Pure 

Teknisk datablad

Bona Pure er en hard, elastisk og slitesterk PU coating for behandling av elastiske 
gulvbelegg. Den fungere som en langsiktig overflatebeskyttelse for industrielle og 
kommersielle områder med stor trafikk, gjenoppretter utseendet og forenkler 
rutinemessig vedlikehold og renhold. Bona Pure er produsert etter en vannbasert, 
klar, ikke-gulnende formel.

• Slitesterk PU beskyttelse for elastiske gulv
• Ultra-rask tørk for minimal nedetid.
• Optimale påførings- og utflytingsegenskaper
• Optimal friksjon, godkjent for bruk på innendørs sportsgulv

2-komponent, vannbasert  polyuretan topcoat

Ca. 40%

Ca. 8% (målt på glass)

1 del Bona Pure Herder til 10 deler Bona Pure

Maks. 2 timer ved 20°C (kortere ved varmere)

Må ikke utblandes

- Overlakkbar: ca. 2-4 timer*
- Gjennomherdet: ca. 5-7 dager*

Type produkt:

Tørrstoffinnhold:

Glans (ved 60°):

Blandingsforhold:

Brukstid:

Utblanding:

Tørketid til:

Påføringsverktøy:

Forbruk:

Sikkerhet:

Renhold:

Holdbarhet:
Lagring/transport:

Avfall:

Forpakning:
Sertifikater:

*under normale klimatiske forhold, 20°C/60% R.F.
Bona Microfiber Rulle (11 mm)

8-10 m2/liter (120-100g/m2) pr strøk
Coating: Uklassifisert
Hardener: Klassifisert (se Sikkerhetsdatablad)

Tørk verktøyet fritt for gjenværende materiale før du rengjør med et 
minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med aceton.
1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalbeholder
Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 25 ° C 
under lagring og transport.
Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale 
bestemmelser.
3 x 5 liter inkl. herder
DIN 51 130; R10 - Friksjon
EN 14904: 2006; - Friksjon godkjent for innendørs sportsgulv
DIN 18032: 2; - Friksjon godkjent for innendørs sportsgulv
EMICODE: Klass EC1plus - Meget lave utslipp innendørs
EN71-3: Påføring på barneleker

Rengjør overflaten omhyggelig i henhold til graden av tilsmussing. Legg spesielt 
merke til strippeprosessen med Bona Remove R eller Bona PowerRemove R. 
Generelt bør gulvet renses/slipes godt og være fritt for sliping av støv, olje, voks og 
andre forurensninger. Dersom gulvet slipes skal siste slipetrinn alltid utføres med 
Bona Diamond System (grit 120) og våtslipingsteknikk. Linoleumgulv bør behandles 
med Bona LinoPrime før påføring av Bona Pure. Vennligst følg separate instruksjoner 
for Bona LinoPrime.

Optimale behandlingsforhold er mellom 18-25 ° C og 40-60% relativ luftfuktighet. 
Høye temperaturer og lav luftfuktighet reduserer tørketiden, mens lave temperaturer 
og høy luftfuktighet øker tørketiden.

Tekniske d ata 

Forberedelser 
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System 

1. Rist Bona Pure kannen grundig og hell i en Bona-blandebøtte.
2. Tilsett langsomt en flaske Bona Pure herder i bøtten mens blandingen omrøreres.

Rør grundig i minst 1 minutt. Merk: Herderen må ikke Helles direkte i
lakkannen. Kun ekstern blanding er mulig. Hvis du blander mindre mengder
ferdig, må du sørge for riktig forhold mellom herder og lakk. La blandingen hvile i
minst 5 minutter før bruk. Bruk blandingen innen maksimalt 1 time.

3. Påfør Bona Pure med en Bona Microfiber Roller (11 mm). Rull med en jevn
flytende bevegelse på tvers og unngå akkumuleringer av produktet. Forbruket er
ca. 100-120 g / m²

4. Dersom det går mer enn 24 timer det mellompusses med Bona Scrad pad og
støvsuger omhyggelig

5. For å oppnå en raskere tørkeprosess kan benyttes en ventilssjonsvifte.

Hvis det går mer enn 24 timer mellom strøken, så er en mellomsliping med Bona 
Scrad Pad nødvendig og sterkt anbefalt. Rengjør overflaten etterpå ved støvsuging og 
fuktig rengjøring.

For å påskynde tørkeprosessen, kan egnede vifter brukes.

Rengjør overflaten med Bona Clean R50 eller Bona Clean R60. Vennligst følg 
respektive tekniske datablad og de separate instruksjonene for pleie og rengjøring .

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. 
Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, 
treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og 
dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er 
pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før bruk av produktet. 

Bona Pure 
Tenisk datablad

Behandlingsforslag 

Behandling av PVC-, Vinyl/LVT-, Gummi- og PI-gulv
Uten innfarging:
1-2x Bona Pure

Med innfarging
1x2 Bona Pure Colour
1x2 Bona Pure

Renovering av Linoleum:

Uten innfarging:
1x Bona LinoPrime 

1x Mellomplip med Bona Scradpad
2x Bona Pure

Overlakkering:

Med innfarging:
1x Bona LinoPrime 
1x Mellomplip med Bona Scradpad
1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure

Påføring

Vedlikehold
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