Gruntas lakui Bona Prime Classic
Paskirtis:
Bona Prime Classic – tai vienkomponentis akrilinis vandens pagrindo gruntas, turintis sudėtyje didelį
kietųjų dalelių kiekį, naudojamas medinių grindų gruntavimui prieš lakavimą visais vandeniniais Bona
lakais. Bona Prime Classic suteikia paviršiui lygumo ir sandarumo bei sumažina lentų šonų susiklijavimo
riziką, todėl tinka statmenos medienos grindims, minkštos medienos lentoms ir kietmedžio grindims su
pogrindiniu šildymu.
Svarbu: kai kurios medžio grindys, kaip pvz. Tarkett deimantinės pušies, Tarkett stabilizuoto
rudo buko, Tarkett buko ir raudonmedžio, gali būti gruntuojamos tik tirpiklių pagrindu pagamintais
gruntais. Taip yra ir su kai kuriose Lietuvos įmonėse gaminamu šviesaus uosio parketu, kuris nuo
vandens raudonuoja. Šioms grindims rekomenduojame naudoti kitus gruntus, nesukeliančius
medienos raudonavimo.

Paruošiamieji darbai:
Dengiamas paviršius turi būti gerai nušlifuotas iki švaraus medžio, sausas, gerai išvalytos visos
šlifavimo dulkės, alyva, vaškas ir kiti užteršimai. Paskutiniam medienos šlifavimui reikia naudoti Bona
švitro-sparnelio sistemą arba ne stambesnį kaip Nr. 120 šlifavimo tinklelį ar šlifavimo popierių. Geriausią
rezultatą pasieksite naudodami Bona Buffer šlifavimo-poliravimo mašiną.

Vartojimas:
• Gruntavimo ir džiūvimo metu patalpos, grindų ir grunto temperatūra negali būti žemesnė nei +13oC.
Svarbu: prieš naudojimą ar prieš matuojant mažesnius kiekius gerai suplakite indą. Įstatykite
pridedamą prie grunto tinklinį filtrą į indo kaklelį.
Gruntas tepamas tolygiai, prisilaikant reikiamos išeigos, bet vengiant balučių susidarymo. Po
gruntavimo grindis galima lengvai pašlifuoti, naudojant Bona švitro-sparnelio sistemą, kad pašalinti
pasišiaušusius medienos plaušelius.
Naudojami įrankiai: Bona volelis, Bona aplikatorius arba teptukas, skirti lakuoti vandens pagrindu
pagamintiems lakams;
Išeiga: 1l / 8-10 m2 (120-100 g/m2);
Džiūvimo laikas: 1-2 val. esant +200 C temperatūrai ir 60% santykinei oro drėgmei.

Geriausias:
1 metai nuo pagaminimo datos, nepažeidus gamyklinio įpakavimo.
Pagaminimo datos šifravimas: pirmas ir antras skaičiai – metai; trečias ir ketvirtas skaičiai – metų
savaitė.

Laikymo ir transportavimo sąlygos:
Laikymo ir transportavimo metu oro temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5oC ir viršyti +25oC.

Tara:
Indai po 1 ir 5 l.

Valymo priemonės:
Panaudoti įrankiai išplaunami vandeniu. Sudžiūvusiam gruntui nuvalyti naudojamas acetonas.

Utilizacija:
Likučiai ir tara utilizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Nepilti grunto likučių į
kanalizaciją.

Papildomi duomenys:
LOJ didžiausia leistina reikšmė ES šalyse (subkategorija 1.9): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010).
Bona Prime Classic turi daugiausiai 30 g/l LOJ.
Kietųjų dalelių kiekis: ne mažiau 32 %.

Gamintojas:
Bona, Švedija.

Importuotojas:
UAB “Vilkonda”
Eišiškių pl. 127, Vilnius, Lietuva
Tel.: (8~5) 232 93 56
WWW.PARQUET.LT

Saugos duomenys:
Saugoti nuo vaikų. Sudėtyje yra 1-2,5 % dipropilenglikolio monometileterio. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.
Rekomenduojama naudoti nitrilo pirštines. Jeigu produktas gali patekti į akis, būtina dėvėti apsauginius
akinius. Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo. Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
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