BONA CRAFT OIL 2K
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Craft Oil 2K er en gulvolie fremstillet af rene vegetabilske
olier efter en hel unik formel der giver meget hurtig tørretid og
ekstrem slidstyrke. Bona Craft Oil 2K er ideel på træsorter der
normalt kan være problematiske som f.eks. Iroko, Jatoba,
Kirsebær og Valnød samt røget eg og dampet bøg.
Gulve behandlet med Craft Oil 2K får en meget smudsafvisende
overflade. Klar til let anvendelse efter kun 8 timer. Bona Craft Oil
2K findes i 12 farver der alle kan overlakeres med Bonas 2‐lakker
og Pure.

Forberedelse

OBS: Slibningen og træets specifikke egenskaber har indflydelse
på slutresultatet. Farven bør bedømmes efter slutbehandling.
Udfør evt. test.

• Lang åbentid og Pot Life – nem påføring

Anbefalede behandlinger:

• Kan bl.a. overlakeres med Traffic Natural og Traffic HD.

Tekniske data
Produkt basis:

Modificere vegetabilske olier & isocyanat
hærder

VOC:

< 19 g/ltr. (incl. hærder)
< 2% VOC

Malkode:

00‐1
Brugsklar blanding: 2‐3

Blandingsforhold:

9 dele olie / 1 del hærder (10%)

Pot Life:

6‐8 timer

Tørretid:

Mellem påføringer 15‐30 min.
(20°C/50% RF)
Let brug:
Neutral 8 timer. Farver 12 timer.

Forbrug:

Ca. 30 m2 pr. ltr. afhængig af træsort

Værktøj:

Bona olieskraber, korthåret rulle,
stålspartel.
Polermaskine med rød eller gul pad.
Værktøj rengøres med mineralsk terpentin.

Holdbarhed:

2 år fra produktion i uåbnet emballage

Opbevaring:

+5°C – +25°C

Emballage:

6 x 1,25 ltr (1125 ml olie + 125 ml hærder)
samt 0,4 ltr.

OBS! Bona Craft Oil 2K indeholder tørolier. Risiko for
selvantændelse. Anvendte klude etc. skal enten lægges i
vand eller opbevares i lukkede beholdere.
Vedligeholdelse
Daglig rengøring foretages med støvsuger eller tørmoppe.
Efter behov vaskes gulvet med Bona Soap tilsat vaskevandet.
Husk altid at benytte hårdopvredne klude.
Til opfriskning af gulvet anvendes Bona Care Oil.
Alt. Wax Oil W i køkken‐alrum for forbedret beskyttelse mod spild.

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret, velafslebet, tørt og fri
for slibestøv, voks og andre urenheder.
Lad produktet opnå rumtemperatur.

Minimum temperatur ved anvendelse er 16°C.

1. Moderat/stærk slitage:
Bona Craft Oil 2K
2. Moderat/stærk slitage:
1xBona Craft Oil 2K + 2xBona Hard Wax Oil.
3. Meget stærk slitage:
1xBona Craft Oil 2K + 2xBona Traffic Natural/Traffic HD.

Udførelse:
Hvis gulvet har store sprækker anbefales at den færdigblandede
olie hældes i et kar og påføres med korthåret rulle. Sprækkefrie
gulve behandles hurtigst med Rød polér pad, Bona olieskraber
eller spartel.
1. Med en hammer slåes en syl eller skruetrækker gennem top
og bund på den øverste dåse. Efter 1 min. fjernes den øverste
dåse og indholdet omrøres omhyggeligt.
2. Fordel et tyndt lag af den blandede olie på gulvet som nævnt
under udførelse. Større arealer påføres i sektioner der
påføres vådt‐i‐vådt.
3. Lad træet absorbere olien i 15‐30 min. Poler herefter gulvet
med rød eller gul polerpad.
4. Påfør evt. mere olie hvis gulvet ikke synes mættet.
5. Lad gulvet tørre endnu 15‐30 min. før al overskydende olie
poleres væk med bomuldsklude.
6. Poler gulvet med Bona wool pad for at sikre en ensartet
overflade.
7. Lad gulvet tørre i minimum 8 timer (farvede olier minimum
12 timer) før gulvet belastes eller videre behandles. Der skal
sikres god ventilation under udførelse og tørring. Tørretider
afhænger af temperaturer og luftfugtighed.

Lakering/påføring af Hard Wax Oil
For at styrke overfalden kan overlakeres med Bona Traffic
Natural/Traffic HD eller påføres Bona Hard Wax Oil:
1. Påfør 1 lag Bona Craft Oil 2K som beskrevet.
2. Lad tørre i minimum 14 timer (Farvede olier 18 timer)
3. Mellemslib med Bona Sand Scrad K 320. Støvsug grundigt.
4A. Påfør 2 lag lak.
Det anbefales at mellemslibe mellem de 2 lag.
4B. Påfør 2 lag Hard Wax Oil.
Det anbefales at mellemslibe mellem de 2 lag.
Ønskes en mere intens indfarvning kan gulvet vandes op.
a) Skal gulvet lakeres efter oliering, skal det tørre i minimum 16
timer efter vanding.
b) Skal gulvet kun olieres, kan olien påføres når gulvet er tørret
op efter vanding.
OBS: Der må max. anvendes 0,5 – 1 ltr. vand pr. 10 m2.
Temperaturforhold: 20°C / 30‐60% RF
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