BONA CRAFT OIL
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Craft Oil er en unik blanding af vegetabilsk olier,
udviklet til effektiv behandling og langtidsholdbar
beskyttelse af trægulve. Den eksklusive blanding er
lugtsvag, nem at påføre og meget miljøvenlig. Velegnet til
trægulve i såvel offentligt‐ som boligmiljø, samt møbler og
andre trædetaljer.

Forberedelse
Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret, velafslebet, tørt,
fri for slibestøv, olier, voks og andre urenheder.
Lad produktet nå rumtemperatur.
Omryst dunken grundigt før brug.
Minimum temperatur ved anvendelse er 16°C.

• 20‐30 m²/ltr.
• 6 basis farver
• Næsten lugtfri
• Endagssystem – hurtig og let påføring
• Sikker anvendelse på legetøj og bordplader (EN71‐3)
• Reducerer gulningseffekt
Tekniske data
Produkt basis:

Modificere vegetabilske olier

Tørstofindhold:

96‐98% (afhængig af farve)

VOC:

< 2‐4%

Farver:

Neutral/Pure, Graphite, Frost, Ash,
Umbra, Clay

Rækkeevne:

20‐30 m²/ltr.

Tørretid:

Til evt. anden påføring 15‐30 min
Let anvendelse 24 timer
Fuldt ophærdet 7 døgn

MAL‐kode:

0–1

Værktøj:

Oliebestandig gummiskraber,
Bona WoolPad, rustfri stålspartel

Holdbarhed:

2 år fra produktionsdato i uåbnet
emballage.

Opbevaring:

+5°C – +25°C

Emballage:

2,5 ltr. og 5 ltr.

OBS! Bona Craft Oil indeholder tørolier. Risiko for
selvantændelse. Anvendte klude etc. skal enten lægges i
vand eller opbevares i lukkede beholdere.

Udførelse
1. Olien påføres i et tyndt lag med nævnte værktøj.
2. Efter 15‐30 min. foretages evt. endnu en påføring indtil
gulvet er mættet. 1‐2 behandlinger er normalt nok.
3. Poler gulvet med polermaskine.
4. Fjern omgående overskydende olier med bomuldsklude.
Lad gulvet tørre i 24 timer uden trafik.
Gulvet kan evt. efterpoleres med Bona WoolPad 6‐18 timer
efter sidst påføring.
Møbler kan normalt stilles på plads efter 1‐2 døgn.
Pålægning af løse tæpper samt vask efter 1 uge.
Vedligeholdelse
Daglig rengøring foretages med støvsuger. Efter behov
rengøres gulvet med Bona Soap tilsat vaskevandet.
Husk altid at benytte hårdopvredne klude.
Til opfriskning af gulvet anvendes Bona Care Oil.
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