Bona Rich Tone
Technický list
Odstín Bona Rich Tone je pro ošetření dubových podlah, pro vytvoření
bohatého, tmavě hnědého zbarvení – kouřového dubu. Povrch je třeba
ještě ošetřit přípravkem Bona Craft Oil nebo Bona Hardwax Oil (Tvrdým
voskovým olejem), v závislosti na požadovaném barevném efektu.
Chcete-li zvýšit nebo změnit barvu odstínu Bona Rich Tone, lze přidat
Bona Mix Colour až do max. 5%. (1 lahvička – 250 ml)
•
•

Jednoduchá aplikace, rychleschnoucí
Odolný proti vodě a bez zápachu

Technická data
Druh produktu:
Ředění:
Doba schnutí:

alkalický roztok
neředit
- mezi jednotlivými aplikacemi: 1-2 hod*
- před olejováním: 5-10 hodin*
*za normálních podmínek: při 20C/60% rel. vlhkosti. Zajištěte
řádné větrání.
Nářadí pro aplikaci: Bona – aplikační rukáv
Celková spotřeba:
cca. 8-10 m²/litr v závislosti na druhu dřeva
Bezpečnost:
neklasifikován
Nebezpečí požáru:
ne
Čištění:
Nářadí očistěte vodou a mýdlem. Zaschlý materiál lze odstanit
vodou a mýdlem.
Skladování:
3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/přeprava: Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během
skladování a přepravy.
Likvidace:
Odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu
s místními předpisy.
Balení:
3 x 5 litrů

Příprava
Zajistěte, aby podlaha byla dobře zbroušená, suchá a bez zbytků brusného materiálu,
prachu, oleje, vosku apod. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah
nádoby důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20-25C a 3060% relativní vlhkost vzduchu. Minimální teplota pro aplikaci je 16C.

Postup ošetření podlahy
Aplikace na neošetřené dřevo
Varianta 1
1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

Varianta 2
1x Bona Rich Tone
2x Bona Hardwax Oil

Aplikace
1.

Aplikujte odstín Bona Rich Tone rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Bona –
aplikačního rukávu. Pracujte ve směru vláken dřeva (8-10 m2/litr (120-100
g/m2). Dodržujte tzv. “vlhké konce”, abyste navazovali do nezaschlého nátěru.
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2.
3.
4.
5.
6.

Pokud požadujete větší intenzitu zabarvení, nebo v případě, že první aplikace byla
flekatá, pak je možné aplikovat druhou vrstvu po 1-2 hod.
Nechte poslední aplikaci zaschnout po dobu 5 - 10 hod.
Povrch jemně zbruste pomocí talířové brusky a Bona Scrad Pad (nízké otáčky).
Pohybujte se strojem rychle a systematicky.
Odstraňte prach vysavačem.
Chraňte povrch pomocí Bona Craft Oil nebo Bona Hardwax Oil, viz „Postup
ošetření podlahy“. Mezi jednotlivými aplikacemi nechte podlahu zaschnout přes
noc.

Údržba
Odstín Bona Rich Tone nesmí být použit jako finální úprava povrchu.

Důležité poznámky
Bezpodmínečně respektujte:
Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich
všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o
složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si
nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska
vhodnosti pro předpokládané použití.
Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za
nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na
obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i
respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací
profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.
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