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136 Milhões de m2 envernizados em todo o Mundo
Bona Mega – Tecnologia de auto-reticulação para pavimentos de madeira

Tecnologia de
auto-reticulação

bona.com∕megaES

Coatings
136 Milhões de m2 envernizados em todo o Mundo
Bona Mega – Tecnologia de auto-reticulação para pavimentos de madeira

Em 1995, o Bona Mega revolucionou o mundo dos revestimentos de madeira com a sua tecnologia pioneira de autoreticulação de base aquosa. Hoje, o Bona Mega continua
a usufruir de uma posição única no mercado, graças à sua
inovadora fórmula que reage com o oxigénio do ar, proporcionando todas as vantagens de um produto de dois
componentes.
Devido ao seu conteúdo de óleos vegetais, um recurso
renovável, o Bona Mega é uma escolha sustentável para
o futuro. Graças ao seu exclusivo processo, foram poupados 8 milhões de quilogramas em emissões de CO2 para
a atmosfera. Agora, a gama introduz uma última novidade,
o Bona Mega Extra Mate - com este produto, a sua madeira conseguirá uma aparência mate natural.

Principales ventajas

Ficha técnica

•

Tipo de acabamento:

A gama Bona Mega é apresentada nas versões Brilho,

•
•

reticulante.

Tecnologia auto-reticulante de um só componente.
O acabamento Bona Mega Extra- Mate tem um nível muito
baixo de brilho que o torna quase invisível, proporcionando

Acabamento aquoso de um só 		
componente 100% poliuretano oxigénio

Acetinado, Mate e Extra Mate.
Conteúdo em sólidos:

Aproximadamente 32%.

COV:

Brilho, Acetinado, Mate: máx. 60g/l (sem
NMP)Extra mate: máx. 80 g/l (sem NMP).

uma sensação de madeira natural.
Resistência:

Aproximadamente 5mg/100 rotações (SIS

•

De excelente fluidez e nivelamento.

•

Eficácia comprovada, com qualidade inigualável mesmo após

suave: ~50%, Mate: ~25%, Extra mate:

28 milhões de litros aplicados e 136 milhões de

~9%.

923509).Brilho (a 60°): Brilho: ~90%, Mate

m2 envernizados.

Mistura:

Pronto a usar, não diluir.

•

Parcialmente composto por recursos renováveis.

Tempo de secagem:

- Pronto para polir: 2-3 horas*

•

Sem NMP

•

Classificação EC1

- Uso básico: 8 horas*
- Secagem total: Aproximadamente 7 dias*
Utensílios de aplicação: Rolo ou aplicador suave.
Rendimento:

8-10 m2/litro.

Perigosidade:

Não classificado.

Prazo de validade:

Um ano após a data de fabrico na
embalagem original fechada.

Tamanho:

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

*em condições atmosféricas normais, 20°C/60% H.R.
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