
Fleksibelt 
System Bona Pure Colour 

Teknisk datablad 

Bona Pure Colour er en slitesterk og hurtigtørkende PUR-basert 2-komponent farge
brukes til å flekke og renovere semi-harde gulv i offentlige rom, samt for farging av 
gulvflater på tregulv i idrettshaller. Bona Pure Colour er en høy pigmentert farge med 
rask tørking for rask og enkel farging. Produkt brukes sammen med Bona Pure, Bona 
Pure HD og Bona SuperSport System.
Bona Pure Colour er tilgjengelig i alle RAL- og NCS-farger som er tilgjengelige i de 
respektive fargesystem.

• Tungt pigmentert for utmerket dekkevne
• Meget rask tørk for minimal nedetid
• Enkel å påføre

2-komponent vannbasert polyuretanmaling
< 1%

1 del Bona Pure Herder til 10 deler Bona Pure Color
max. 1 time ved 20 C (kortere hvis varmere) Ikke

fortynn
-
* 

Ovrelakkbar: ca. 2-4 timer *
Under normale klimaforhold, (20°C/60% R.F)

38%
Bona Microfiber Rulle (11 mm)
10-16 m2 / liter (120-100g / m2) per strøk
Maling: Ikke merkepliktig
Herder: Merkepliktig (se Sikkerhetsdatablad)
Tørk verktøyet fritt for gjenværende materiale før rengjøring
med et minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med
aceton.
Min 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 og 6x1 liter inkl. herder

EMICODE; Class EC1RPlus Meget lave utslipp 
GreenGuard; Godt inneklima
EN 71-3: Godkjent for bruk på leketøy

Type produkt:  
VOC: 

Blandingsforhold: 
Brukstid: 
Fortynning: 

Tørketid til:

Tørrstoffinnhold:

Påføringsverktøy: 
Forbruk: 
Sikkerhet:

Rengjøring:

Holdbarhet: Lagring/
transport:

Avfall:

Forpakning: 

Sertifiseringer:
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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 slipestøv, olje, voks og andre forurensninger. 
Dersom gulvet slipes skal siste slipetrinn alltid utføres med Bona Diamond System 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.
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Bona Pure Colour 
Teknisk datablad
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Linoleumsgulv:
1x Bona LinoPrime 

1-2x Bona Pure Colour

1-2x Bona Pure

Vinyl, PVC, gummi eller PU
1-2x Bona Pure Colour

1-2x Bona Pure

Idrettsgulv:
Se separat datablad og 
teknisk informasjon

Behandlingsforslag
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Beige Light Ivory Brilliant Blue Light Blue 

Pigeon Blue Pastel Turquoise Basalt Grey Agate Grey 

Light Grey Jet Black 

RAL 

1001 

RAL 

1015 

RAL 

5007 

RAL 

5012 

RAL 

5014 

RAL 

6034 

RAL 

7012 

RAL 

7038 

RAL 

7047 

RAL 

9005 

NB: Fargene ovenfor er kun en indikasjon og kan variere avhengig av skjerm og 
skriverinnstillinger. Kontakt Gulvkompagniet AS for en fargeprøve.

Ved bruk av farge uansett størrelse på gulvet må man sikre at man har en farge med 
samme batchnummer. Bruker man ulike batchnummer på farger og har en stor 
sammenhengende gulvflate er risikoen stor for at man får ulike fargenyanser på gulvet. 
Ligger flatene et stykke fra hverandre, er det ulike rom eller man har tydelige 
avgrensninger er ikke dette noe problem.

Bona Pure Color har en veldig bra rekkevne. Antall påføringer og hvor mye maling som 
forbrukes kan variere avhengig av hvilken farge golvet har og hvilken farge som skal 
legges til. Vår anbefaling på 10-16 kvm/liter er veldig bred for å dekke i så mange 
variasjoner som mulig med forskjellige fargekombinasjoner.

Tar man sikte på èn påføring av Bona Pure Color så beregn en mengde av ca 10 kvm/
liter. Ved to påføringer så kan man med fordel legge til noe mindre farge på første 
strøket og noe mer på andre.
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1. Påse at alle bokser har samme batchnummer før behandlingen begynner. Ved ulike 
bacchnumre særg for å blande slik at man får en enhetlig farge på hele gulvet.

2. Hell Bona Pure Colour i en Bona bøtte. Bruk gjerne sil for å unngå inntørkede 
fargepartikler.

3. Hell langsomt en flaske Bona Pure Colour herder i bøtten under kontinuerlig omrøring. 
Rør grundig i minst 1 minutt. Merk: Herderen må ikke helles direkte oppi 
malingspannet. Kun ekstern blanding er mulig.

4. Blandingen av maling/herder må brukes direkte eller maksimalt innen 1 timr.

5. Om to strøk Bona Pure Color kreves (dekkevnen varierer avhengig av farge og tidligere 
underlagsfarge) bør dette skje i 2 til 24 timer etter det første strøket. En mellomsliping er 
da ikke nødvendig. går det mer enn 24 timer mellom strøkene må du mellomslipe med en 
Bona Scrad Pad. Støvsug omyggelig.

6. Påfør Bona Pure Colour med en Bona Mikrofiber Rulle (11 mm). Merk: dekkevne er 
avhengig av fargetone og opprinnelig overflatefarge.

7. Tørkeprosessen kan påskyndes ved bruk av vifter for bedret luftsikrkulasjon.

Bona Pure Colour skal ikke brukes som toppbehandling på noen flate, 
vedlikehold/renhold er derfor ikke en opsjon.

Påføring 

Vedlikehold
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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. 
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