Vytvořte vámi požadovaný efekt
Bona Rich Tone/Bona Mix Colour Black (Černá) + Bona Craft Oil
Graphite (Grafit)
Vytvořte na vaší dřevěné podlaze
nejhlubší zabarvení, dopřejte ji
sofistikovaný
kouřový
vzhled
pomocí kombinace louhu Bona
Rich Tone s Bona Mix Colour Black
(Černá) a Bona Craft Oil Graphite
(Grafit).
Postupujte
podle
následujících kroků pro vytvoření
typického dvourozměrného efektu:
Bona Rich Tone/Bona Mix Colour Black + Bona Craft Oil Graphite (Grafit)

1. Protřepejte lahvičku s Bona Mix Colour a přidejte do Bona Rich Tone, max.
5%.
2. Důkladně protřepte/smíchejte směs.
3. Pro aplikaci oleje použijte aplikační rukáv. Naneste jednu rovnoměrnou vrstvu
Bona Rich Tone. Pracujte ve směru vláken dřeva (spotřeba 8-10 m²/litr, 120100g/m²). Navazujte vždy do „živého nátěru“.
4. Pokud požadujete větší intenzitu zabarvení nebo v případě že první aplikace
byla nerovnoměrná, pak je možné aplikovat druhou vrstvu po 1-2 hod.
5. Nechte poslední aplikaci zaschnout po dobu 5-10 hod.
6. Povrch jemně zbruste pomocí talířové brusky a Bona Srad Padu (nízké
otáčky). Pohybujte se strojem rychle a systematicky.
7. Odstraňte prach vysavačem.
8. Aplikujte Bona Craft Oil Graphite na podlahu pomocí Bona Wool Padu
(bavlněný hadr).
9. Po 15 až 30 min. aplikujte větší množství oleje, dokud se povrch zcela
nenasytí, tj. dokud dřevo nepřestane absorbovat olej.
10. Počet potřebných aplikací závisí na druhu dřeva, ale obvykle stačí 1-2
aplikace.
11. Pokud je to nutné, okamžitě odstraňte přebytečný olej pomocí bavlněné látky
a nechte povrch zaschnout.
12. Aplikujte Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej). Aplikaci voskového oleje
lze běžně provádět 12 hod. po aplikaci Bona Craft Oil.
Co budete potřebovat:
- Bona Rich Tone
- Bona Mix Colour Black
- Bona Craft Oil Graphite (Grafit)
- Aplikační rukáv
- Leštící stroj

- Bona Scrad Pad
- Vysavač
- Bona Wool Pad a bavlněný hadr
- Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový
olej)

Bona Rich Tone
Bona Rich Tone vyzdvihne nejhlubší barvy vaší podlahy a
propůjčí vašemu domovu nezaměnitelnou eleganci. Pro
trvalou ochranu a lepší zabarvení je nutné kombinovat s Bona
Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem). Bona Mix Colour
dává podlaze ještě hlubší zabarvení.

Bona Craft Oil
Bona Craft Oil nabízí vynikající krycí vlastnosti, poskytuje
vysokou ochranu proti chemikáliím, opotřebení a vlhkosti.
Unikátní směs různých rostlinných olejů, prakticky bez
zápachu s nízkým obsahem rozpouštědel. Je bezpečný práci a
pro život.

Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej)
V kombinaci s Bona Craft Oil nebo při samostatné aplikaci
poskytuje zvýšenou ochranu proti opotřebení dřevěné podlahy.
Podlaha je odolnější vůči chemikáliím a tekutinám, zvláště
pokud je očekávána větší zátěž provozního zatížení.

