Bona Decking Oil

Finishing

Karta techniczna

Bona Decking Oil jest skoncentrowaną mieszaniną zmodyfikowanych olejów
roślinnych. Olej jest przeznaczony do penetracji i ochrony drewnianych powierzchni na
zewnątrz pomieszczeń. Zapewnia drewnu długotrwałą ochronę, wzmacnia usłojenie
drewna i jednocześnie chroni je przed wilgocią, zmniejsza ryzyko pękania oraz
wypaczenia się drewna.
•
•
•
•
•
•

Długotrwała ochrona przed czynnikami atmosferycznymi;
Zawiera filtry promieni UV;
Zmniejsza ryzyko pękania i wypaczenia drewna;
Jest łatwy w użyciu i szybko schnie;
Niska zawartość VOC;
Słaby zapach.

Dane techniczne
Rodzaj produktu:
Modyfikowane oleje roślinne
Kolory:
neutralny, mahoń, teak, biały
Zawartość Lotnych
Związków Organicznych
VOC:
~6 %
Rozcieńczanie:
Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:
- pomiędzy aplikacjami: 30-60 min
- lekkie użytkowanie: 24 godziny
Narzędzia:
szeroki pędzel, wałek mohair
Całkowite zużycie:
Około 20 m²/l w zależności od rodzaju drewna
Bezpieczeństwo:
niesklasyfikowany
Ryzyko zapłonu:
Niepalny. Istnieje ryzyko samozapłonu. Patrz Karta
Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
Mycie narzędzi:
Narzędzia należy myć benzyną lakową. Zaschnięty materiał
należy usuwać przy użyciu benzyny lakowej.
Czas przydatności
do użycia:
2 lata od daty produkcji w nieotwieranym, oryginalnym
pojemniku.
Magazynowanie
i transport::
Podczas magazynowania i transportu temperatura nie może
spaść poniżej +5 °C lub przekroczyć +25°C.
Utylizacja odpadów: Odpady i puste pojemniki powinny być utylizowane zgodnie z
lokalnymi przepisami
opakowania:
Puszki 2,5 i 10 l

Przygotowanie
Powierzchnia, która ma być zabezpieczona olejem musi mieć powierzchnię surowego
drewna i być sucha. Zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 18%
wilgotności względnej. Drewno zanieczyszczone olejem, woskiem i / lub zbutwiałe
powinno być dokładnie oczyszczone Bona Deep Clean System lub Bona Decking
Reviver przed nałożeniem nowego oleju.
Nowo zainstalowana podłoga na tarasie nie powinna być zabezpieczana olejem
natychniast po instalacji. Musi on być przez kilka tygodni poddana działaniu warunkom
atmosferycznym. To sprawia, że drewno będzie bardziej porowate i lepiej chłonąć olej.
Optymalne warunki aplikacji są między 18-25 ° C. Wysoka temperatura i niska
wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, niska temperatura i wysoka wilgotność
powietrza wydłużają czas schnięcia. Minimalna temperatura podczas aplikacji nie
może spaść poniżej 13 ° C.

Kwiecień 2014
Ta Karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje

strona 1/2

Bona Decking Oil

Finishing

Karta techniczna
Sposoby aplikacji

Surowe drewno
1-2 aplikacje Bona Decking Oil

Aplikacja
Dobrze wstrząsnąć opakowaniem.
1.

Aplikuj równomiernie i cienko 1-2 warstwy oleju za pomocą szerokiego pędzla,
wałka mohairowego lub innego odpowiedniego aplikatora.

2.

Jeżeli drewno jest nasycone, wytrzyj nadmiar oleju bawełnianą tkaniną.

3.

Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny przed użytkowaniem
podłogi. Unikać w tym czasie chodzenia po podłodze. Jeśli spadnie deszcz na
taras przed utwardzeniem się oleju może być konieczne ponowne
zastosowanie cienkiej warstwy oleju.

OSTRZEŻENIE Bona Decking Oil zawiera szybkoschnące oleje.
Istnieje ryzyko samozapłonu. Zużyte szmatki i inne zabrudzone
produktem materiały, powinny być umieszczone w naczyniu z
wodą lub zamykanych metalowych pojemnikach.

Czas schnięcia (w 20°C/60% RH) : 24 godziny, w zależności od warunków
atmosferycznych

Pielęgnacja
Podłogę myć mydłem Bona Soap rozcieńczonym z wodą. Jeżeli podłoga zaczyna
wykazywać oznaki zużycia, tj. jaśnieje lub jest przesuszona, to można zastosować
dodatkową warstwę Bona Decking Oil w celu poprawy wyglądu powierzchni i
wydłużyenia okresu użycia podłogi. Szare, zbutwiałe drewno powinno być dokładnie
oczyszczone przy użyciu Bona Deep Clean System lub Bona Decking Reviver przed
ponownym olejowaniem podłogi.
Szczegółowe instrukcje są dostępne w www.bona.com
Ważne uwagi
Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej
wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest
odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami
został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas
aplikacji. Bona jest odpowiedzialna za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast
profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą.
W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do
przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie Technicznej,
etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.
Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej
www.bona.com.
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