BONA
NORDIC TONE

Desenhe a su própria história de madeira
BONA OIL SYSTEM – PAVIMENTOS DE MADEIRA COM CARÁTER ÚNICO

bona.com/bonaoilsystem

ACABAMENTO

Soluções naturais para uns
pavimentos saudáveis
Os óleos da gama completa da Bona são renováveis, são elaborados com
matérias-primas vegetais e têm uns níveis de COV excecionalmente baixos. Além
disso, não contêm agentes prejudiciais como o cobalto ou as cetoximas. O seu
alto conteúdo em óleo garante um grau elevado de saturação com um número
inferior de aplicações, o que permite conseguir uns pavimentos saudáveis e uma
proteção de longa duração.

Soluções naturais

Seguras para as crianças

Sem cobalto

Bona Nordic Tone

Para conseguir efeitos branqueados
de aspeto natural
Bona Nordic Tone é um pré-tratamento fácil de usar prévio à aplicação do
Bona Craft Oil. Oferece possibilidades múltiplas para conseguir efeitos de
madeira clara ou branca nos pavimentos. É adequado tanto para madeiras
moles como para madeiras duras. Inibe também o amarelecimento. Bona
Nordic Tone pode ser combinado com até 5% de Bona MixColour para mudar
ou intensificar ainda mais o tom.

APLICAÇÃO

DADOS TÉCNICOS

Quando combina Bona Nordic Tone com óleos
de cor, recomendamos selar a superfície com
uma camada de Bona Hard Wax Oil afim de
simplificar a manutenção e evitar que a cor se
vá deteriorando. Em espaços muito transitados,
considere a possibilidade de acabar com duas
camadas de Bona Hard Wax Oil para conseguir
uma maior proteção contra o desgaste.

Base do produto:

Solução ligeiramente alcalina, pigmentação.

Dissolução:

Não diluir.

Tempo de secagem: Entre aplicações: 1-2 horas*.
Antes do oleado: 5-10 horas*.
*em condições normais de interior: 20 °C/60 % de H.R. Certifique-se de
que tenha uma ventilação adequada.

Ferramentas de
aplicação:

Recarga aplicador de óleo ou trincha larga
para pavimentos.

Rendimento:

Aprox. 8-10 m²/L dependendo do tipo de
madeira.
Limpe as ferramentas que utilizar e os restos de
material seco, com água e sabão.

VANTAGENS PRINCIPAIS

Limpeza:

• Secagem rápida e aplicação fácil

Segurança:

Não classificado.

• A intensidade pode ser controlada com o
número de aplicações

Risco de ignição:

Não.

Validade:

3 anos a partir da data de produção, no seu
recipiente original sem abrir.

Armazenagem/
transporte:

A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem
superior a +25 °C durante a armazenagem e o
transporte.

Eliminação de
resíduos:

Os resíduos e as embalagens vazias devem ser
geridos de acordo com as normas locais.

Tamanho do pack:

3 x 5 L.

• Produto aquoso e completamente inodoro
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