
Bona Traffic HD Raw 
Teknisk datablad

Bona Traffic HD Raw tilbyr et høyt beskyttelsesnivå samtidig som utseendet og følelsen 
av ubehandlet tre opprettholdes. Et førsteklasses produkt for et førsteklasses 
utseende. Den unike overflatestrukturen skaper en myk, haptisk følelse som ikke bare 
er en fornøyelse å gå på, men som har en høy sklisikkerhet som gjør den perfekt for 
hjem med barn og kjæledyr. Sikker i bruk og EC1PLUS-klassifisert for svært liten 
påvirkning på inne- og arbeidsmiljøet. Klar, ikke-gulende formel.

• Beholder utseendet og følelsen av ubehandlet tre
• Lakkert beskyttelse med naturlig inntrykk
• Enkel og sikker å påføre
• Høy sklisikkerhet

2-komponent vannbasert polyuretan toppstrøk
Ca. 32 %

Ca. 4 % (på glass)

1 del Herder til 1 liter Traffic HD Raw el

0,41 L Herder til 4,54 L Traffic HD Raw (Ca 8 vol%)
Maks. 1 time ved 20°C (kortere hvis varmere)

Fortynn om nødvendig med 4 % Bona Retarder for lengre åpentid.

- Klar for overlakkering: ca. 2-4 timer*

- Klar for lett bruk: 24 timer*
*under normale klimaforhold, 20°C/60% R.H.

Bona Microfiber eller polyesterrull (11 mm luv)

8-10 m2/liter (120-100g/m2) per strøk

Lakk: Uklassifisert

Herder: Klassifisert (se sikkerhetsdatablad)
Tørk verktøyet fritt for produktrester før rengjøring 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 tømte beholdere skal håndteres i henhold til

lokale forskrifter.

3 x 4,95 liter inkl. herder
EMICODE; klasse EC1PLUS – Svært lavt innendørs

utslipp

Sørg for at gulvet er akklimatisert til innemiljøet, slipt, tørt og fritt for slipestøv, olje, 
voks og annen forurensning. Som standard anbefales det å behandle treet først med 
en Bona Primer. På stabile, godt akklimatiserte tregulv kan påføring av grunning 
utelates.

La lakk og herder få romtemperatur, sett inn filter og rist beholderen grundig før bruk. 
Optimale bruksforhold er mellom 18-25°C og 30-60 % relativ luftfuktighet. Høye 
temperaturer og lav luftfuktighet forkorter, lave temperaturer og høy luftfuktighet 
forlenger tørketiden. Minimumstemperatur for bruk er 13°C. Husk at temperaturen på 
gulvet kan være lavere enn i rommet, påse at også gulvet har korrekt temperatur.

Tek niske data 

Type produkt: 

Tørrstoffinnhold: 

Glans (ved 60°): 

Blandingsforhold:

Brukstid: 

Fortynning: 

Tørketid, til:

Påføringsverktøy: 

Påføringsgrad: 

Sikkerhet

Rengjøring: 

Holdbarhet: 

Lagring/transport:

Avhending:

Pakkestørrelse: 
Sertifikater:e  re d e 
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Standard påføring For innfarging
1-2x Bona Primer1 1x Bona Craft Oil 2K2 
1-2x Bona Traffic HD Raw1 2x Bona Traffic HD Raw 
1¹ Gulvet må få minimum tre strøk totalt, over 4 anbefales ikke.

² For å minimere potensialet for oljeblødning, anbefales det å være restriktiv ved 
uthelling av olje. Et håndkle viklet rundt padden under maskinen ved påføring bidrar til 
å beholde oljen på overflaten og hindrer at for mye olje presses ned i sprekkene. NB: 
Det anbefales ikke å påføre mer enn to strøk lakk per dag på grunn av risikoen for 
overdreven svelling av treverket. Sørg for god ventilasjon under tørking da dårlige 
tørkeforhold kan påvirke tørketiden negativt.

1. Rist kannen og tilsett én flaske herder. Rist blandingen umiddelbart grundig i ca 1
minutt og sett inn det medfølgende filteret. Hvis du blander mindre mengder lakk,
hell den nødvendige mengden lakk i en separat boks. 1 liter lakk tilsvarer en del
herder. 2 liter til to deler osv. Blandingen av lakk/herder bør brukes direkte eller
minst innen 1 time.

2. Påfør Bona Traffic HD Raw med en Bona Rulle. Rull med en jevn, flytende
bevegelse vekselvis på tvers og med trefibrene og unngå ansamlinger av produkt.
Oppretthold alltid en "våt kant" for å unngå overlapping. La det tørke ordentlig før
du legger på flere strøk. Regn med litt lengre tørketid for hvert strøk som påføres.

3. Om nødvendig, foreta en mellomsliping med et slipenett P220 eller Bona Scrad
System-korn P150 (eller finere) og fjern støv før du legger på et siste lag med lakk.
Merk: Hvis det forrige lakkstrøket har fått mer enn 24 timers tørketid, er det alltid
nødvendig med en mellomsliping.

Lett trafikk kan gjenopptas etter 24 timer, men overflaten forblir mottakelig for riper og 
skader til den er fullstendig herdet. Full gjennomherding oppnås etter ca. 7 dager. 
Ikke dekk til eller mopp/vask overflaten før den er fullstendig herdet. Merk at RAW i 
motsetning til Bonas øvrige HD lakker har en mye lengre gjennomherdingstid grunnet 
sin mikroporøse struktur.

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en 
mikrofiberpad.
For offentlige områder kan det være nødvendig å innføre et maskinbasert rengjøring
program. Slitte overflater kan fornyes ved å påføre et nytt lag med Bona Traffic
HD Raw etter først rengjøring og lettsliping av overflaten. Se separate
retningslinjer for instruksjoner ved overlakkering.

Detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner er tilgjengelige på www.bona.com

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og 
erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det 
omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil 
som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige 
forhold utenfor vår kontroll. 
Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller skal 
alltid prøvepåføring utføres.
Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endinger i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående 
varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

Anbefalt bruk

Påføring

Ved likehold
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