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Batendo Recordes
Bona Traffic HD – Rendimento elevado á máxima velocidade
O Bona Traffic HD, o verniz de alto rendimento para
zonas com um tráfego elevado, agora proporciona uma
proteção superior inclusive em menos tempo do que
anteriormente, superando o rendimento de qualquer
outro verniz tanto em rapidez como em durabilidade.
Desfrute de uma resistência incomparável contra o
desgaste e um período de inatividade minimizado. Os
proprietários dos pavimentos poderão agora voltar a
utilizar o pavimento passadas apenas 12 horas após a
aplicação do produto.
O Bona Traffic HD é uma solução potente para zonas
como vestíbulos, aeroportos, pavilhões de exposições
e estações de comboio, e outorga aos pavimentos
uma proteção de longa duração ao mesmo tempo que
preserva a sua beleza durante a sua vida.

Aplicação

Dados Técnicos

O Bona Traffic HD está desenhado para durar, e garantir
uma durabilidade nunca vista para zonas com um tráfego
extremamente elevado.

Tipo de verniz:

Acabamento de poliuretano à base de água
de dois componentes

Conteúdo em sólidos:

~32%

• Pavimentos com um tráfego elevado: aeroportos, hotéis,
centros comerciais, etc.

COV:

52g/litro máx. (endurecedor incl.)

Resistência contra
o desgaste:

1-2mg/100 rotações (SIS 923509)

Brilho (a 60º):

Acetinado ≈40%, Mate ≈20%, Extra Mate ≈11%

Proporções da mistura:

1 parte de endurecedor Bona Traffic HD Hardener
por cada 10 partes do Bona Traffic HD

Principais vantagens
• Máxima durabilidade
• Redução do tempo de inactividade – pode voltar a ser

Tempo de Vida da mistura: 4 horas a 20º (menos se a temperatura for superior )
Dissolução:

utilizado em 12 horas
• Baixo COV <5%
• Odor extremamente reduzido
• Não amarelece a superfície

Se for necessário, diluir com 4% de retardante
Atrasar para que dure mais tempo aberto

Tempo de secagem antes - Pronto em 2-3 horas*
do lixado /cobertura:
- Pleno uso: 24 horas*
- Dureza completa: 5 dias*
*em condições climáticas normais a 20ºC/60% H.R.
Rendimento:

8-10m2/litro (100-120g/m2) por camada

• Aprovado pelo DIBt

Segurança:

Verniz: sem classificar

• Aderência melhorada sobre outros vernizes

Endurecedor:

Classificado (consulte a Ficha de Segurança)

Limpeza:

Limpar com água. O material seco pode
ser eliminado com acetona.

Vida útil:

1 ano desde a data de produção no seu recipiente
original sem abrir

Armazenamento/
transporte:

A temperatura não deve ser inferior a +5ºC nem
superior a +25ºC durante a armazenagem ou o transporte

Tamanho do pack:

3 x 4,95 litros, incluído o endurecedor.

Benefícios para o prestador do serviço
• Uma secagem mais rápida poupa um tempo valioso tanto
aos prestadores do serviço como aos proprietários e profissionais dos pavimentos
• Melhora as condições de trabalho
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