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Malibu Dreams

Malibu
Natural
Complexiteit: Gemiddeld

Toplaag: Traffic Natural

Borstelen: Optioneel

Afwerking: Natuurlijk mat

Natuurlijke olie en Bona Traffic Natural voor een
zijdezacht gevoel. Heerlijk om op te lopen en
onzichtbaar voor het oog.

Malibu Natural 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 120. Goed stofzuigen.

1x Bona Craft Oil 2K Neutral

2. Meng de olie met harder en breng het op de
vloer aan met een roestvrij stalen spaan, wisser
of rode pad (ong. 40 m²/l).

15-30 min

3. Boen het oppervlak na 15-30 minuten met een
1-schijfsmachine voorzien van een rode pad.
Indien nodig meer olie toevoegen.

15-30 min

4. Boen, na nog eens 15-30 minuten, het teveel
aan olie op met een katoenen doek. Laat het
oppervlak drogen.

8-12 uur

5. Breng Bona Traffic Natural aan met een Bona
Microfiber Roller van 11 mm en laat dit drogen
(ong. 8-10 m²/l).

2-3 uur

6. Schuur het oppervlak, om opstaande houtvezels
te verwijderen, licht op met de Bona Scrad Pad.
Stofzuigen of met een doek afnemen.

7. Breng een tweede laag Bona Traffic Natural aan.
2 x Bona Traffic Natural

12-24 uur

8. In drukbelopen zones kan een extra laklaag
nodig zijn.

Overige informatie
•

Bona Traffic Natural heeft een ruwer oppervlak dan de traditionele
parketlakken. Voor drukbelopen commerciële zones kan Bona Traffic HD
extra mat worden gebruikt voor eenzelfde uitstraling die gemakkelijker is
schoon te maken.

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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