XpertPro Ultra Supermat
Produktbeskrivelse
XpertPro Ultra Supermat

Egenskaber
Ultra er en 1-komponent ultramat gulvlak hovedsageligt
fremstillet af genanvendelige råvarer. Ultra anvendes til
behandling af trægulve der udsættes for normal slitage.
Lakken anvendes normalt direkte på gulvet men kan
kombineres med alle Bona vandbaserede grundlakker.
• NMP fri
• 1 komponent Crosslink teknologi
• Ultramat – usynlig – ligner rent træ
• Eminente flydeegenskaber
• Delvist fremstillet af genanvendelige råvarer
• Nem i brug – kræver ikke grundlak
• God modstandsdygtighed mod slid, kemikalier og
hælemærker
• Hurtig tørretid
Tekniske Data
Produkt type:

1-komponent vandbaseret
Polyurethan/Acrylat Crosslink

Tørstofindhold:

ca. 30 %

Emission:

Max. 60g./ltr. VOC

Viskositet:

ca. 20 sek.

Slidstyrke:

ca. 7 mg / 100 omdr. (SIS923509)

Glansgrad:

Ultramat Glans 8-10

PH-værdi:

ca. 8

Tørretid:

Mellemslibning 1-1,5 time*
Let brug 8 timer*
Fuldt afhærdet 7 dage*
*v. 20gr.C/60 % RF.

Densitet:

1,05kg/dm3

Malkode:

00 - 1

Rækkeevne:

8-10m2 pr. ltr. /lag (100-120g/m2)

Værktøj:

Vandlaksrulle

Holdbarhed:
Opbevaring:

Mindst 1 år fra produktionsdato
i uåbnet dunk.
+5gr – 25 grC

Emballering:

3 x 5ltr.

Anvendelse

Forberedelse
Gulvet der skal lakeres skal være velafslebet, tørt og
fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Sidste
afslibning bør foretages med Bona Scrad Systemet,
slibenet eller papir K120 eller finere. Bedste resultat
opnås med polermaskine.

Udførelse
1.

Dunken rystes grundigt. Optimale arbejdsforhold
er ved 18 – 220C/ 40-60%RF og lak med
rumtemperatur.
Højere temperatur og lavere luftfugtighed
giver kortere tørretid, lavere tempe-ratur og
højere luftfugtighed øger tørretiden.
Lak og rumtemperatur må ikke være under
+130C.

2.

Lakken påføres med vandlaksrulle. Lakken stryges
jævnt ud over gulvet, start med kanterne og arbejd
herefter vådt i vådt, uden afbrydelse, ud over hele
fladen. Undgå laksøer. Der påføres 2 – 3 lag.

3.

Lakken skal være tør før påføring af næste lag.
Tørretiden forlænges for hvert lag. Hvis nødvendigt
foretages mellemslibning med Bona Scrad
System eller net K 150.
OBS! Hvis sidste lag påføres efter mere end
24 timer skal der altid mellemslibes

4.

Gulvet kan betrædes forsigtigt ca. 8 timer efter sidste
påføring.
Tungere trafik skal undgås de første 72 timer.
Efter ca. 7 dage kan gulvet vaskes og eventuelle
tæpper pålægges.

Rengøring/vedligeholdelse
Lakerede gulve rengøres ved støvsugning eller vask.
Vaskevandet tilsættes Bona Cleaner eller neutralt
opvaskemiddel. Anvend hårdt opvredet klud.
Gulvene kan vedligeholdes med overlakering med flere
lag Ultra efter behov.
OBS! Visse typer af modificeret parket kan

kræve special behandling.

