Bona Mix & Fill
Ficha Técnica

Envernizamento

O Mix & Fill é um mástique de base aquosa para juntas
concebido para se misturar com o pó da lixagem e obter
uma cor e consistência adequadas. Mix & Fill é usado
para encher juntas até 2 mm de largura e outros defeitos
menores em soalhos de madeira. Pode ser usado com
todos os vernizes e óleos Bona e permite ao técnico
oferecer um sistema aquoso completo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatível com todos os sistema de acabamento e
óleos da Bona
Isento de solventes perigosos
Sem odores desagradáveis
Enche as juntas sem abater
Aquoso mas anti-corrosivo (não deixa manchas de
ferrugem)
Seca rapidamente
Fácil de polir
Obtém a cor correcta para a junta
Informações Técnicas

Tipo de acabamento:

dispersão acrílica

COV:

10 g/l

Rácio de mistura:

Misturar até obter uma consistência espessa semelhante a papa

Tempo de secagem:

Pronto para lixagem: Aproximadamente 20 minutos
dependendo da largura e profundidade da fenda a encher *

Ferramentas de aplicação:

Talocha de aço inoxidável

Quantidade aplicação:

Aproximadamente 1 l/10 m2 dependendo da largura e
profundidade das fendas preenchidas

Segurança:

Sem classificação

Período de armazenamento: 1 ano a partir da data de fabrico em embalagem original fechada
Armazenamento e transporte: Durante o transporte e armazenamento, a temperatura não deve
ser inferior a +5º C ou ultrapassar +25º C.
Eliminação:

Os desperdícios e as embalagens vazias devem ser tratados de
acordo com a regulamentação local. Não permitir o contacto
com a rede de esgotos, condutas de água e aterros. As
embalagens vazias, sem produto, são recicláveis.

Tamanho da embalagem:

3 x 5 litros (44 caixas por palete)
10 x 1 litros (50 caixas por palete)

* sob as condições climáticas normais, 20ºC/60% H.R
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Envernizamento
A superfície a ser enchida deve estar limpa, seca e isenta de contaminação. Soalhos novos ou
velhos devem ser lixados. Utilizar uma lixa nº 100-120 para lixagem final da madeira.
Guardar o pó de lixagem resultante desta etapa.
Aplicação

Nota: Agitar antes de usar.
Misturar Mix&Fill com o pó da lixagem até obter uma textura adequada para aplicação com
espátula de metal. Aplicar em toda a superfície do soalho. Juntas de maior dimensão podem
requerer aplicações adicionais. N.B. Mix&Fill não é adequado para soalhos com juntas com
dimensões superiores a 2 mm.
Tempo de secagem: aproximadamente 20 minutos a 20ºC/55% H.R.. Este tempo pode
superior se as juntas a encher forem mais largas e profundas.
Depois do Mix&Fill secar deve-se lixar a superfície do soalho com lixa nº 100-120 e se
necessário, terminar com o sistema Bona Scrad. Em seguida, tratar o soalho com os vernizes e
óleos Bona
Manutenção
O Mix&Fill da Bona deve ser sempre tratado com óleo ou envernizado para impedir a
descoloração por impregnação de humidade, etc.
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