Creëer uw Gewenste Effect
Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Ash
Accentueer het unieke karakter van uw huis met de traditionele
Scandinavische kleurbehandeling en Bona Craft Oil Ash. Volg
deze stappen om Bona’s 2-dimensionale effect te creëren:
1.

Breng een gelijkmatige laag Bona Nordic Tone aan
met een Bona Olie Vachtwisser in de richting van de
houtnerf (8-10 m2/liter - 120-100 g/m2). Nat-in-nat
overlappen.

2.

Indien er meer intensiteit is gewenst of als de 1e laag
oneffen is, dan is het mogelijk om een tweede laag
aan te brengen na 1-2 uur.

3.

Laat de laatste laag 5-10 uur drogen.

4.

Het oppervlak voorzichtig schuren met een Bona
Scrad Pad onder een boenmachine (laag toerental).
Beweeg de machine snel en systematisch.

5.

Stofzuigen om het stof te verwijderen.

6.

Breng Bona Craft Oil Ash aan met een rode pad,
olie-resistente rubber wisser, rvs spatel of blokkwast.

7.

Normaal is 1 laag voldoende. Indien de vloer schraal is
of als er meer kleur gewenst is, breng dan binnen 30
minuten nog een tweede laag aan.

8.

9.

De vloer in verschillende richtingen naboenen met een
boenmachine (150 omw./min.) voorzien van de Bona
Wool Pad.

Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Ash
Kleuren op een computerscherm of geprint kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Benodigdheden:
•

Bona Nordic Tone

•

Bona Craft Oil Ash

•

Bona Vachtwisser / brede vloerborstel

•

Boenmachine

•

Bona Scrad Pad

•

Stofzuiger

•

Rode pad, olie-resistente rubber wisser, rvs spatel of blokkwast

•

Bona Wool Pad

•

Katoenen doek

Verwijder de overtollige olie met katoenen doeken en
laat het oppervlak 24 uur drogen.

Bona Nordic Tone

Bona Craft Oil

Bona Nordic Tone helpt het unieke
karakter van uw huis te accentueren
met
de
traditionele
Scandinavische
kleurbehandeling. In combinatie met Bona
Craft, leverbaar in verschillende kleuren,
kunt u uw gewenste Bona 2-dimentionale
effect creëren.

Met uitgesproken eigenschappen van
houtverzadiging, geeft Bona Craft Oil diepe
bescherming tegen slijtage, chemicaliën
en vocht. Een natuurlijke plantaardige olie,
vrijwel zonder geur en met een beduidend
laag VOS-gehalte. Met een veilige werk- en
leefsfeer als gevolg.
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