BONA
CRAFT OIL 2K

Vtiskněte dřevu svůj vlastní příběh
BONA OIL SYSTEM – UNIKÁTNÍ CHARAKTER DŘEVĚNÝCH PODLAH

bona.com/bonaoilsystem

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

LOW
VOC

MEKO
FREE

COBALT
FREE

Přirozená řešení pro zdravé podlahy
Kompletní nabídka olejů Bona je z obnovitelných zdrojů, vyrobených z rostlinných
materiálů, které mají nízký obsah rozpouštědel a neobsahují žádné nebezpečné látky,
jako je kobalt a ketoximy. Jejich vysoký obsah oleje zajišťuje vysoký stupeň nasycení s
menším počtem aplikací pro zdravé podlahy a dlouhotrvající ochranu povrchu.

přírodní řešení

bezpečné pro děti

bez kobaltu

Bona Craft Oil 2K
Využijte možnosti oleje
Výkon, všestrannost a vzhled. Vytvořte si okouzlující vzhled a pocit olejované
podlahy s ochranou laku. Unikátní směs Bona Craft Oil 2K poskytuje krásný a
silný povrch, který je odolný vodě a nečistotám. Může být aplikován samotný,
nebo může být přelakován lakem pro zvýšenou odolnost povrchu. Je
rychleschnoucí, vysoce výkonný, vytváří požadovaný lesklý efekt na povrchu a
vytvoří povrch se snadnou údržbou.

BAREVNÉ VARIANTY
přírodní

led

popel

hnědá

jíl

grafit

písek

průhledná

světle šedá

APLIKACE

TECHNICKÁ DATA

Bona Craft Oil 2K je vhodný pro dřevěné podlahy v
domácím nebo komerčním prostředí, kde se očekává
střední zátěž, stejně jako pro nábytek a jiné výrobky
ze dřeva. Je vhodný k ošetření různých dřevin včetně
problematických dřevin jako je třešeň, ořech, dub,
kouřový a pařený buk.

Báze produktu:

modifikovaný rostlinný olej + isokyanát (tužidlo)

VOC:

max. 19 g/litr (včetně tužidla)

Ředění:

9 dílů oleje (díl A – olej) na 1 díl tužidla
(díl B tužidlo), 10%

Doba zpracování:

6 – 8 hodin

Doba schnutí:

mezi aplikacemi: 15-30 minut*
lehká zátěž: Neutral / přírodní: 8 hod.*,
barevné odstíny: 12 hod.*

VLASTNOSTI
		

*Za normálních podmínek v interiéru při 20ºC/60% rel. vlhkosti. Zajistěte řádné větrání.

• Rychleschnoucí, unikátně dlouhá doba
otevření a zpracování

Nářadí pro aplikaci:

olejivzdorná gumová stěrka, váleček s krátkým
vlasem nebo nerezová stěrka.

• Rychlý, snadno se aplikuje

Celková spotřeba:

cca 30 m2/litr v závislosti na typu dřeviny

• Jednotné zabarvení

Čištění:

nářadí očistěte technickým benzínem.
Zaschlý materiál lze odstranit technickým benzínem.

Doba skladování:

2 roky od data výroby v neotevřeném
původním obalu.
teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší
+25°C během skladování a přepravy.

• Extrémně vysoký stupeň nasycení

• Možnost lokální opravy a míchání barev
• Odolný vodě a chemikáliím
• Velmi nízký obsah rozpouštědel

Skladování/přeprava:

• Možnost přelakování lakem Traffic, Traffic HD
a Traffic Naturale

Balení:

• Podle normy EN71-3 vhodný na dětské hračky
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6 x 1,25 litru (1125 ml oleje + 125 ml tužidla)

