C2

Touch of Grace

Grace
Vivid
Complexiteit: Uitdagend

Toplaag: Wax Oil Refresher

Borstelen: Vereist

Afwerking: Extra mat

Een zwarte ondergrond gecombineerd met
contrasterend wit voor een krijtachtige look
met zichtbare houtnerven.

Grace Vivid aangebracht op geborsteld wit eiken.
Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur
en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.

Gebruikte producten

Aanwijzingen

Droogtijd

1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met
korrel 100. Goed stofzuigen.
2. Voeg 5% Bona Mix Colour toe aan een can
Bona Rich Tone (250 ml op 5 l). Goed schudden.
3. Breng de gemengde Tone aan met een
applicator (8-10 m²/liter).

1x Bona Rich Tone (Grey)

1x Bona Craft Oil 2K
Frost

1x Bona Mix Colour
Black

1x Bona Wax Oil
Refresher

5-10 uur

4. Roer de olie goed door en breng deze aan op
de vloer met een wisser of een rode pad
(ong. 40 m²/l).
5. Laat de olie 15-30 minuten intrekken.
Boen het oppervlak met een boenmachine
voorzien van een rode pad en breng indien nodig
extra olie aan.

15-30 min

6. Boen, na nog eens 15-30 minuten, het teveel
aan olie op met een katoenen doek.

15-30 min

7. Laten drogen.

12 uur

8. Breng een dunne laag Bona Wax Oil Refresher
aan met een Bona Wool Pad. Het overtollige
materiaal direct verwijderen met een katoenen
doek en 12 uur laten drogen.

12 uur

Overige informatie
•

Bij deze look wordt gebruik gemaakt van Bona Wax Oil Refresher voor een nog
betere bescherming van de Bona Craft Oil 2K.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische
datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen
droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.
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