Bona Craft Oil

Afwerking

Technisch Merkblad
Bona Craft Oil is een unieke mix van verschillende plantaardige oliën, gemodificeerd
voor superieure impregnatie en langdurige bescherming van houten vloeren. De
exclusieve mix heeft een laag geurgehalte, is gemakkelijk verwerkbaar en geeft een
verminderd vergelend effect. De formule is milieuvriendelijk met een hoog oliegehalte
en een lage hoeveelheid aan oplosmiddelen (<4%), wat ook betekent dat het hout kan
worden verzadigd met een beperkte hoeveelheid olie. Geschikt voor houten vloeren in
openbare en huishoudelijke omgevingen, alsmede voor meubels en ander houtwerk.





extreem hoge verzadigingsgraad
sneldrogend en eenvoudig aan te brengen
laag VOS-gehalte en geurgehalte
veilig voor gebruik op kinderspeelgoed en werkbladen, voldoet aan EN 71-3

Technische gegevens
Productbasis
Kleuren
Vast stofgehalte
VOS-gehalte
Verdunning
Droogtijd

Gereedschap
Verbruik
Veiligheid
Brandgevaarlijk
Reiniging
Houdbaarheid
Opslag/transport
Afval
Verpakking

: gemodicifeerde plantaardige oliën
: Pure & Frost
: ca. 96-98% (afhankelijk van de kleur)
: <4%
: niet verdunnen
: - beloopbaar na 24 uur*
Indien men besluit een 2e laag aan te brengen, is de droogtijd
tussen de lagen max. 30 minuten*
* bij normale condities 20C/60% r.v. Zorg voor goede ventilatie.
: rode pad, Wool Pad, rvs spatel, olie-resistente rubber wisser of
blokkwast
: ca. 20 m²/liter afhankelijk van de houtsoort
: niet geclassificeerd
: niet brandbaar. Risico van zelfontbranding, zie het
veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.
: gereedschap reinigen met wasbenzine. Opgedroogd materiaal
kan verwijderd worden met wasbenzine.
: 3 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan
+25°C
: restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
: 1 liter, 2,5 liter
5 liter (alleen de kleur Pure)

Kleuren
Kleuren op een computerscherm of
geprint kunnen afwijken van de
werkelijkheid.

Pure

Fr ost

Gebruiksaanwijzing
Zie de aparte gebruiksaanwijzingen op onze website:
1.
2.

Gebruiksaanwijzing neutrale Bona Craft Oil op onbehandeld hout
Gebruiksaanwijzing gekleurde Bona Craft Oil op onbehandeld hout

N atuurlijke oplossingen voor gezonde vloeren
Bona’s complete olie-assortiment is vernieuwd! Gemaakt van plantaardige grondstoffen,
met uitzonderlijk lage VOS-gehaltes en ze bevatten GEEN gevaarlijke stoffen zoals kobalt
en ketoximen. Hierdoor hebben de Bona producten een hoog oliegehalte en dit zorgt voor
een zeer hoge mate van verzadiging zodat er minder olie hoeft worden te gebruikt wat
resulteert in gezonde vloeren en een langdurige bescherming.
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