Bona White

Acabamento

Ficha técnica

A intensidade de branco pode-se controlar aplicando uma ou várias camadas. No
caso de se aplicar uma única camada costuma-se preservar a impressão da madeira
natural não tratada. Para obter uma sensação de autêntico branqueamento aplique
duas ou três camadas. Fórmula tolerante desenhada para uma aplicação simples
com rolo. Para conseguir uma melhor impressão combine este produto com um
verniz Natural, Extra Mate ou Mate de Bona.





Aspeto branqueado
Impede o amarelecimento da madeira
Aplicação simples com rolo
Aprovado pelo certificado GreenGuard pelas suas emissões
reduzidas em espaços interiores

Dados técnicos
Tipo de verniz:

Primário pigmentado de poliuretano à base de água de 1
componente
Conteúdo em sólidos: 30%
COV:
60 g/l máx.
Dissolução:
Não diluir
Tempo de secagem: 2-3 horas (a 20°C/60% H.R.)
Ferramentas de
aplicação:
Rolo Bona (microfibra/algodão)
Rendimento:
12 m²/l (≈ 83g/m²) por camada
Segurança:
Não classificado
Limpeza:
Eliminar qualquer material residual das ferramentas antes de
limpar com um mínimo de água. O material seco pode-se
eliminar com acetona.
Vida útil:
1 ano a partir da data de produção no seu recipiente original
sem abrir
Armazenagem:
A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a+25°
C durante a armazenagem ou o transporte
Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser
Resíduos:
geridos de acordo com as normas locais.
10 x 1 litro (50 caixas por palete)
Embalagem:
3 x 5 litros (44 caixas por palete)
GreenGuard, DIBt: Produto seguro para construção
Certificações:

Preparação
Certifique-se de que o produto está acondicionado ao ambiente no qual será utilizado.
A superfície a tratar deve-se lixar até à madeira natural, e também deverá estar seca e
sem restos de pó da lixagem, óleo, ceras, ou de qualquer outro contaminante.
Recomenda-se finalizar a lixagem com o Bona Quattro ou Multi Disc.
Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão. As condições ótimas de
aplicação são entre 18 e 25 ºC e uma humidade relativa do ar de 30% a 60%.
As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, e as
temperaturas baixas e uma elevada humidade aumentam-no.
A temperatura mínima de utilização é de 13 ºC.
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Tratamento
Impressão de madeira natural:

Aspecto pintado de branco:

1x Bona White
2x Verniz Bona

2x Bona White
1x Verniz Bona

Advertência: Não se recomenda aplicar mais de duas camadas completas por dia
devido a que existe o risco de que a madeira dilate em excesso e empene.

Aplicação
1.

2.
3.
4.
5.

Agite bem o recipiente antes de o utilizar e insira o filtro fornecido. Deite o primário
no recipiente que o acompanha (caixa + saco). Recomenda-se deitar fazendo-o
passar por um filtro ou passador externo para minimizar a possibilidade de
formação de grumos.
Aplique Bona White utilizando um Rolo Bona (microfibra/algodão) aplicando
aproximadamente 12 m²/l (83 g/m²), e evitando acumulação de produto.
Uma vez seco (2-3 horas aprox.), lixe para reduzir o veio da madeira que possa
sobressair utilizando o sistema Bona Scrad ou uma malha de lixagem de grão 150,
ou mais fina.
Elimine todo o pó
Se deseja um aspeto com um branco mais intenso, então aplique uma camada
adicional de Bona White antes de selar a superfície com um dos vernizes
protetores da Bona.

Melhores práticas
1.
2.
3.
4.
5.

Comece a aplicação passando o rolo ao longo das laterais da habitação, indo de
uma parede a outra na direção do veio da madeira. Utilize uma trincha para
abranger todas as beiras.
Suavize a aplicação da trincha com o rolo.
Passe novamente o rolo, de uma parede à outra, mas deixe um pequeno espaço
entre uma e outra passagem do rolo.
Complete e preencha esse espaço ao voltar com o rolo.
Repita a aplicação da mesma maneira até que tenha tratado toda a habitação.

ADVERTÊNCIA! O Bona White está destinado principalmente para envernizar no sentido
do veio da madeira. O risco de que se notem as passagens do rolo aumenta se se aplica
de forma diagonal ou perpendicular em relação ao veio da madeira.
Manutenção
Bona White nunca deve ser utilizado como tratamento final para pavimentos de madeira.

A informação fornecida prepara-se com base nos melhores conhecimentos com que contamos na data da sua
redação, mas pode não estar completa. O utilizador é o responsável de determinar se o produto e as
recomendações destacadas neste documento são aptas ou não para o seu propósito, para o tipo de madeira e
para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. Bona só pode garantir o produto do qual faz
entrega. A aplicação profissional, e portanto com êxito, do produto foge ao nosso controlo. Em caso de dúvida
efetue uma prova preliminar. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das
embalagens e nas fichas de segurança antes de utilizar este produto.
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