Sådan skaber du din effekt
Bona Rich Tone + Bona Craft Oil
Neutral
Bring de dybeste toner frem i dit gulv og giv dit hjem et strejf af elegance
med Bona Rich Tone og Bona Craft Oil Neutral. Følg disse ni trin for at
skabe Bonas særlige todimensionelle effekt:

1.

Brug en rulle til at påføre et jævnt lag Bona Rich Tone i træets
retning (8-10 m2/liter, 120-100 g/m2). Overlap vådt-i-vådt.

2.

Hvis der ønskes en dybere indfarvning, eller hvis den første
påføring ikke dækker tilstrækkeligt, så påfør endnu et lag
efter 1-2 timer.

3.

Lad den sidste påføring tørre i 5-10 timer.

4.

Slib let og forsigtigt med Bona Scrad Pad, monteret på en
polermaskine (lav hastighed). Arbejd hurtigt og systematisk.

5.

Fjern al støv med en støvsuger.

6.

Påfør Bona Craft Oil Neutral med en Bona Wool Pad.

7.

Påfør yderligere et lag efter 15-30 minutter, indtil overfladen er
mættet, og træet ikke absorberer mere olie. Antallet af
påføringer afhænger af trætype, men 1-2 behandlinger er typisk
tilstrækkeligt.

8.

9.

Hvis det er nødvendigt, fjern straks overskydende olie med en
bomuldsklud og lad overfladen tørre minimum 12 timer uden at
betræde den.
Påfør et lag Bona Hard Wax Oil med en mohairrulle. Bona
Hard Wax Oil kan normalt påføres 12 timer efter
påføringen af Bona Craft Oil.

Bona Rich Tone + Bona Craft Oil Neutral

Du skal bruge:
•

Bona Rich Tone

•

Bona Craft Oil Neutral

•

Rulle

•

Polermaskine

•

Bona Scrad Pad

•

Støvsuger

•

Bona Wool Pad

•

Bomuldsklude

•

Bona Hard Wax Oil

Bona Rich Tone

Bona Craft Oil

Bona Hard Wax Oil

Bona Rich Tone bringer gulvets dybeste
farver frem og giver dit hjem et strejf af
elegance. For vedvarende beskyttelse og
øget indfarvning bør Bona Rich Tone
kombineres med Bona Hard Wax Oil. Bona
Mix Colour giver en endnu dybere indfarvning.

Med sine uovertrufne egenskaber til at
mætte træet, yder Bona Craft Oil effektiv
beskyttelse mod slitage, kemikalier og
fugt. Det er en naturlig vegetabilsk olie
med næsten ingen lugt og meget lav VOC,
hvilket gør olien sikker at arbejde og leve
med.

Anvendes i kombination med Bona Craft Oil
eller alene. Giver forbedret slidstyrke og
øget beskyttelse mod fugt, slitage,
kemikalier og fugt på gulve med meget
trafik.
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