Bona Mix&Fill Plus

Sparkling

Teknisk datablad
Egenskaper
Bona Mix & Fill Plus er en vannbasert sparkelmasse med høyt tørrstoffinnhold, for
rask og effektiv fylling av sprekker og hulrom i tregulv. Produktet blandes om ønskelig
med slipestøv fra det aktuelle gulvet for å gi en naturlig farge som går i ett med
treverket. Bona Mix & Fill Plus kan brukes på de fleste typer av tre og på sprekker
med opptil 3 mm bredde.
•
•
•
•
•

Meget god fyllevne
Hurtigtørkende
Vannbasert og korrosjonshemmende (ingen svarte rustflekker)
Fungere sammen med de fleste treslag inklusive tropiske treslag
Meget lavt løsemiddelinnhold
Egenskaper

Tørrstoffinnhold:

~38%

VOC:

maks 15 g/l

Blandingsforhold:

10-15 % slipestøv og 85-90 % Bona Mix & Fill Plus.

Tørketid:

Verktøy:

- Till neste påføring av Mix & Fill Plus: 15-30
minutter*
- Till sliping: 30-60 minutter*
- Till lakkering eller oljing: 1-2 timer*
Rustfri stålsparkel.

Forbruk:

~8-12m /liter avhengig av antallet og bredden på sprekker

Sikkerhet:

Uklassifisert.

Rengjøring:

Tørk bort Produktrester fra verktøyet før det skylles med
vann. Tørket materiale kan tas bort mekanisk eller ved å
skrubbe det bort i rennende vann.

Lagringstid:

Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.

Produktrester:

Overskytende materiale og tom emballasje behandles i hht.
lokale bestemmelser.

Lagring/transport:

Temperaturen bør ikke gå under +5°C eller overstige +25°C.
Skru på korken umiddelbart etter bruk.
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Forpakning:
MIljøklassifisering:

3 x 5 liter/kartong, 44 kartonger/pall.
EC1 plus

*normalt innendørsklima, 20°C/60% R.F.
Bredere og dypere sprekker gir lengre tørketid. Sprekker bredere enn 2 mm bør tørke
over natten.

Forberedelser
Pass på at gulvet er akklimatisert. Overflaten som skal sparkles må væ re ren, tø rr og
fri for voks, skitt og andre forurensninger. Ny og gammel parkett slipes ned til bart
treverk. Bruk rent slipestøv fra kantsliping med sandpapir korning 60-80 til utblanding.
Temperaturen må ikke falle under + 13ºC under påfø ring og tø rking.
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Bona Mix&Fill Plus

Sparkling

Teknisk datablad
Påføring
1. Rist beholderen grundig før bruk.
2. For best blanding, bland produktet i en egen beholder med rent slipestøv til en
glatt konsistens.
3. Påfør blandingen over hele gulvet med en rustfri stålsparkel og gjenta om
nødvendig.
4. Når overflaten er helt tørr, slip av overflødig Mix & Fill Plus med Bona Belt og
Bona Edge korn 100-120.
5. Gulvet kan nå behandlesmed en hvilken som helst av Bonas lakk- og
oljesystemer i henhold til den respektive instruksjonen.

NB!
• Sprekker mellom plankegulv og industriparkett sparkles normalt ikke. Tø rket
sparkel kan lett løsne av bevegelse i gulvet som oppstår under normal krymping /
svelling.
• La ikke striper eller dammer med produktrester tørke på gulvet. Dette kan
forårsake misfarging. Alt sparkel som ikke trenger ned i sprekkene skrapes godt
av med stålsparkel før tørk.
• Bona tar bare ansvar for det leverte produkt på grunn av de mange forskjellige
tresorter og mulige bruksområder. Intet ansvaret kan tas for hele utførelsen. Noen
treslag (hovedsakelig tropiske) eller industrielt framstilte kan utlø se uforutsette
reaksjoner. Er det tvil, utfø re en test på et lite synlig område fø r du påfø rer
produktet på hele gulvet.

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.
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