Bona Rich Tone

Finishing

Tekniskt datablad
Bona Rich Tone är en förbehandling till Bona Craft Oil till ekgolv för att skapa en
kraftig, mörk infärgning som påminner om rökt ek. Ytan skall senare behandlas med
Bona Craft Oil och/eller Bona Hardwax Oil direkt, beroende på önskad färgeffekt och
nivå på skydd. Kulören på Bona Nordic Tone kan ändras eller ytterligare intensifieras
genom att tillsätta upp till 5% Bona MixColour.



Lättapplicerad och snabb torktid
Vattenbaserat och helt luktfri

Tekniska data
Innehåll:
Spädning:
Torktid:

Verktyg:
Åtgång:
Säkerhet:
Brandfarlig:
Rengöring:
Förpackning:

Alkalisk lösning
Spädes ej
- Mellan appliceringarna: 1-2 timmar*
- Före oljning: 5-10 timmar*
*vid normalt inomhusklimat, 20C/60% R.F
Sörj för god ventilation
Oljepäls
Ca. 8-10 m²/liter beroende på träets sugförmåga
Ej märkningspliktig
Ej brandfarlig
Rengör verktygen med tvål och vatten. Torkat material kan
skuras bort med tvål och vatten.
3 x 5 liter

Förberedelser
Ytan måste vara väl slipat, tort och fritt från slipdamm, olja, vax eller andra
föroreningar. Låt produkten uppnå rumstemperatur och skaka dunken noga innan
användning. Optimala förhållanden för applicering är 20-25C och 30-60% RF. Lägsta
temperatur för användning är 16C.

Behandlingsschema
Applicering på obehandlat trä
Alternativ 1
1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

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

Applikation
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Tekniskt datablad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Använd en oljepäls för att lägga på ett jämnt lager Bona Rich Tone i träets
2
2
längdriktning, 8-10 m /liter (120-100 g/m ). Överlappa vått-i-vått.
Om mer färgintensitet önskas eller om första varvet blivit flammigt, är det möjligt
att applicera ett andra lager efter 1-2 timmar.
Låt sista varvet torka i 5-10 timmar
Slipa lätt ytan med en Bona Scrad Pad under en polermaskin (lågt varv). Arbeta
snabbt och systematiskt med maskinen.
Dammsug upp allt damm.
Skydda ytan genom att antingen använda Bona Craft Oil eller Bona Hardwax Oil,
se sektionen “Behandlingsschema”. Låt varje applicering torka över natten.

Underhåll
Bona Rich Tone skall aldrig användas som slutbehandling.

Observera!
Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och
gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida
produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella
träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad
applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett
test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på
förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.
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