BONA DECKING OIL
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Decking Oil er en blanding af vegetabilske olier
modificeret til at yde den bedste imprægnering og
langtidsbeskyttelse af træterrasser og andre udendørs
træflader. Produktet fremhæver og bevarer træets naturlige
udseende samtidig med beskyttelse mod fugt og risiko for at
træet vrider og sprækker.

Forberedelse







Bevarer og beskytter træet i en lang periode
Minimerer risikoen for sprækker og vridning
Indeholder UV beskyttelse mod sollys
Nem påføring og hurtig tørretid
Lavt indhold af opløsningsmidler og svag lugt

Tekniske data
Olietype:

Modificerede vegetabilske olier

Farver:

Neutral, Mahogni, Teak, Hvid

VOC:

Ca. 6%

MAL‐kode:

00–1

Tørretid:

Mellem påføringer 30‐60 min.
Let belastning 24 timer
Fuldt hærdet 7 døgn

Værktøj:

Pensel eller korthåret rulle

Forbrug:

18‐20 m²/ltr. afhængig af træsort og
påføringsmetode.

Rengøring:

Værktøj rengøres og indtørret materiale
fjernes med mineralsk terpentin.

Holdbarhed:

2 år fra produktionsdato i uåbnet dunk.

Emballering:

2,5 ltr. dunk + 10 ltr. dunk (Neutral)

Overfladen skal være slebet til rent træ samt være ren og
tør. Voks og ældet træ bør fjernes inden oliering. Rengør
evt. med Bona Deep Clean system.
Nylagte terrasser skal ikke behandles umiddelbart efter
lægning. Træet bør ligge ubehandlet i et par uger inden
behandling. Dette skal sikre at træet bliver porøst og
modtagelig for olien.
Optimale forhold for påføring er +20°C – +25°C ved 40‐60%
RF. Laveste temperatur er 13°C. Træets fugtighed må ikke
overstige 20% og der må ikke være udsigt til regn indenfor
24 timer. Undgå at påføre Bona Decking Oil i stærk sol og
vind.

Påføring
1. Produktet omrøres omhyggeligt.
2. Påfør Bona Decking Oil i 1‐2 lag i et jævnt og tyndt lag
med pensel eller korthåret rulle.
3. Lad olien tørre i ca. 20 min.
4. Påfør evt. mere olie så overfladen er helt mættet.
5. Når påføringen er afsluttet fjernes al overskydende olie
med fnugfrie gulvklude.
6. Lad fladen tørre 24 timer uden belastning.
ADVARSEL: Bona Decking Oil indeholder tørolier. Risiko
for selvantændelse. Anvendte klude m.v. skal opbevares i
vand eller tætte stålbeholdere.
Vedligeholdelse
 Ny olie kan påføres efter behov. F.eks. før og efter
sommersæsonen.
 Gulvet rengøres omhyggeligt f.eks. med Bona Soap.
1 dl. til 5 ltr. vand. Efter tørring påføres et tyndt lag
Bona Decking Oil. 30 min. efter fjernes overskydende
olie.
 Lad tørre i 12 timer uden belastning.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan
rekvireres hos vores kundeservice.

01/15

København:
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Aarhus:
Industrivej 6
DK-8260 Viby J
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