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LakkeringBona Traffic HD 
Teknisk datablad

Vannbasert lakk med en ekstremt rask herding og med mulighet for full 
trafikkbelastning allerede etter 12 timer. Et ideelt valg for butikker og offentlige steder 
hvor minimal nedetid er prioritert og høyest mulig holdbarhet og slitestyrke er 
nødvendig. Produktets lave avgassing og lite lukt gjør det mulig å bruke uten et 
tilstøtende lokaler må frigjøres, og sikrer at det ikke er noen langvarig lukt etter 
behandling. Bona Traffic HD er utviklet for bærekraftige resultater for gulvet og miljøet 
med kompromissløs motstand mot riper, skrapemerker og kjemikalier.

 Minimal nedetid – i full drift igjen etter 12 timer
 Ekstremt høy slitestyrke
 EC1RPlus

 klassifisert for svært lave utslipp
 Egnet for lakkering av fabrikklakkerte gulv (Se egen framgangsmåte)
 Tilfredstiller EN 14904:2006 (Friksjonskrav for bruk på idrettsgulv)

2-komponent vannbasert polyuretan lakk

32%

maks 52 g/liter (inkl. herder)

1-2 mg/100 omdreininger (SIS 923509)

Silkematt  40, Matt  20, Ekstra Matt  11

1 del Traffic HD Herder til 1 liter Traffic HD (8 vol%)

Maksimalt 1 time ved 20C (kortere hvis det er varmere)

Hvis nødvendig, bland ut med inntil 4% Bona Retarder for senere tørk 
Klar for sliping/overlakkering: 2-3 timer*
- Fullt bruk: 12 timer*
- Tildekking etter: 3 dager**
*under normale klimatiske forhold, 20C/60% R.F.

Type lakk 
Tørrstoffinnhold: 
VOC: 

Slitestyrke:
Glans (ved 60°): 
Blandingsforhold: 
Brukstid: 
Utblanding: 
Tørketid, opptil:

Påføringsverktøy: 
Rekkevne: 
Sikkerhet:

Rengjøring

Oppbevaringstid:

Lagring/transport:

Avfall:

Forpakning

** Er gulvet behandlet med Bona Create eller Bona Prime Deep,

bør det få tørke i 7 dager under gode klimetiske forhold før det
tildekkes..
Bona Rulle
8-10 m

2
/liter (120-100g/m

2
) pr strøk

Lakk: Uklassifisert
Herder: Klassifisert (se Sikkerhetsdatablad)

Tørk verktøy fri for gjenværende lakk før rengjøring med et
minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med aceton.
Minimum 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje
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
forskrifter.
3 x 4,95 liter inkl. herder (36 esker per pall)

Før påføring må overflaten forbehandles med en vannbasert primer fra Bona, evt. 
Bona Craft Oil 2-K. Sørg for at gulvet er akklimatisert til sitt sluttbruker miljø, godt 
slipt, tørt og fritt for slipestøv, olje, voks og annen forurensning. Påse at lakk og 
herder holder normal romtemperatur.

Optimale påføringsforhold er mellom 18-25C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye 
temperaturer og lav luftfuktighet forkorter og lave temperaturer og høy luftfuktighet 
forlenger tørketiden. Minimum temperatur for bruk er 13C.

Tekniske d  ata
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Bona Traffic HD 
Teknisk datablad
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Lakkering

Ubehandlet tre: Tidligere lakkerte flater:
1x    Bona vannbasert Primer 1x Bona Prep System 

1-2x Bona Traffic HD   Lett sliping med P150

2-3x Bona Traffic HD

NB: Det anbefales ikke å bruke mer enn to fulle strøk per dag på grunn av fare for 
overdreven tresvelling. Sørg for god ventilasjon under tørking. Dårlige tørkeforhold 
kan føre til en svekket lakkfilm med nedsatt heft

1. Rist kannen og tilsett en flaske Traffic HD herder. Umiddelbart etter ristes 
blandingen grundig i 1 minutt og sett deretter på det vedlagte filteret. Hvis man skal 
blande små mengder av lakk - hell den nødvendige mengden av lakk i en egen 
boks. 1 liter av lakk svarer til en del av herderen. 2 liter til to deler osv. Blandingen 
av lakk / herder bør brukes snarest, eller i det minste i løpet av 1 time.
Ved blanding av mindre kvanta tilbyr Gulvkompagniet en praktisk blandeflaske med 
ferdig måleskala påtrykket. Kontakt vårt ordrekontor for mer info.

2. Påfør lakken ved hjelp av en Bona Rulle. Rull ut med en jevn, flytende bevegelse 
vekselvis mot og med veden, unngå dammer og "helligdager". Alltid ha nok lakk i 
rullen for å unngå overlapping og skjøter. La det tørke skikkelig før du påfører 
ytterligere lag. Regn med noe lengre tørketid for hvert lag som påføres.

3. Dersom nødvendig, gjør en mellomsliping med en slipenetting eller en Bona Scrad 
Pad System korning P150 (eller finere) og fjern støvet omhyggelig før du påfører et 
siste lag med lakk. Merk: Hvis det forgående lag med lakk har fått mer enn 24 timer 
tørketid er alltid en mellomsliping nødvendig.

Gulvet tåler lett gangtrafikk ca 8 timer etter den siste påføringen og kan tas i full bruk 
etter 12 timer. La overflaten tørke i minst tre dager før du dekker med tepper eller 
annet. Unngå også å plassere tunge gjenstander og unngå fuktig mopping gulvet i 
løpet av denne tiden. 
Merk: Hvis Traffic HD har blitt kombinert med Bona Prime Deep må overflaten få 
herde i en uke før den dekkes til.

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en microfiber 
pad. For vedlikehold kan gulvet etterbehandles periodisk med flere strøk lakk. Dette 
vil gjenopprette det opprinnelig utseendet på gulvet og forlenge tiden det tar tar før 
gulvet må slipes helt ned. Hyppigheten av denne operasjonen kan bli sterkt redusert 
dersom Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher påføres med jevne 
mellomrom. 

Detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner finnes på www.bona.com/floorcare

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 du bruk av produktet.

Behandligsforslag

Påføring

Vedlikehold

Viktig informasjon
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