Bona Decking Oil

Afwerking

- terrasolie voor houten buitenvloeren -

Technisch merkblad
Bona Decking Oil is een geconcentreerde mix van plantaardige oliën, gemodificeerd
voor superieure impregnatie en langdurige bescherming van houten terrasvloeren en
andere houten oppervlakken buitenshuis. De olie laat de natuurlijke houtnerf beter
uitkomen, biedt bescherming tegen indringing van vocht en vermindert de mogelijkheid
dat het hout gaat scheuren of kromtrekken.






langdurige bescherming tegen de weerelementen
bevat UV-bescherming
vermindert de kans dat het hout kan gaan kraken of kromtrekken
sneldrogend en eenvoudig aan te brengen
laag VOS-gehalte en reukarm
Technische gegevens

Uitvoering
Kleuren
VOS-gehalte
Verdunnen
Droogtijd
Gereedschap
Totaalverbruik
Veiligheid
Brandgevaar
Reiniging
Houdbaarheid
Opslag/transport
Afval
Verpakking

: gemodificeerde plantaardige oliën
: Neutral (neutraal), Mahogany (mahonie), Teak (teak), Grey (grijs)
: ~6 %
: niet verdunnen
: * tussen 2 lagen: 30-60 minuten
* licht gebruik: 24 uur
: brede kwast of Mohairroller
: circa 20 m²/liter per laag, afhankelijk van de houtsoort
: niet geclassificeerd
: niet brandbaar. Risico van zelfontbranding, zie het
veiligheidsbald voor meer informatie
: gereedschap reinigen met aceton. Opgedroogd materiaal kan
worden verwijderd met aceton.
: 2 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
: 2,5 liter + 10 liter (alleen Neutral)

Voorbereiding
Het oppervlak dat moet worden behandeld, moet kaal hout zijn en droog. Het
vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 18% relatieve luchtvochtigheid.
Vóór het aanbrengen van de nieuwe olie moet geolied, gewaxt en/of vervuild hout
grondig worden gereinigd met het Bona Deep Clean System of Bona Conditioner voor
buitenvloeren.
Nieuw gelegde houten terrasvloeren mogen niet direct na het leggen worden
behandeld, maar moeten eerst enkele weken worden blootgesteld aan verwering. Dit
maakt het hout poreus en meer absorberend voor de Bona Decking Oil.
De optimale verwerkingscondities zijn tussen 18-25°C. Hogere temperaturen en lage
luchtvochtigheid verkorten – en lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid
verlengen de droogtijd. De minimum temperatuur voor gebruik is 13°C.
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Technisch merkblad
Behandelingsschema
Onbehandeld hout
1-2 lagen Bona Decking Oil
Gebruiksaanwijzing
De can goed schudden.
1.

Breng 1-2 lagen olie dun en gelijkmatig aan met een brede kwast of ander
geschikt gereedschap.

2.

Wanneer de terrasplanken verzadigd zijn, veeg de overtollige olie af met een
katoenen doek.

3.

Laat de vloer tenminste 24 uur drogen voordat het in gebruik wordt genomen. De
vloer niet betreden tijdens de uithardingstijd. Mocht het gaan regenen voordat de
olie is uitgehard, dan kan het noodzakelijk zijn om opnieuw een dun laagje olie aan
te brengen.
WAARSCHUWING: BONA DECKING OIL BEVAT DROGENDE OLIËN. RISICO OP
ZELFONTBRANDING. PLAATS GEBRUIKTE DOEKEN, PADS EN ANDER
MATERIAAL IN WATER OF IN AFGEDICHTE METALEN BAKKEN.

Droogtijd (bij 20°C/60% r.v.): 24 uur - verwacht een langere droogtijd bij lagere
temperaturen en hoge luchtvochtigheid.
Onderhoud
Spoel de houten terrasvloer zo nu en dan met schoon met water en zeep. Wanneer de
vloer slijtage gaat vertonen, een lichtere verkleuring geeft en droger aanvoelt, dan is
het mogelijk om een extra laag Bona Olie voor houten buitenvloeren en meubels aan te
brengen om de uitstraling te verfrissen en de levensduur van de vloer te verlengen
voordat de slijtage te erg wordt. Grijs, vervuild hout moet grondig worden gereinigd
met het Bona Deep Clean System of Bona Conditioner voor buitenvloeren voorafgaand
aan het opnieuw in de olie te zetten.
Meer gedetailleerde instructies kunt u terugvinden op www.bona.com.
Belangrijke informatie
De informatie in deze instructietekst is tot stand gekomen met onze beste, huidige
kennis van zaken en maakt geen aanspraak op volledigheid. De gebruiker is
verantwoordelijk voor het vaststellen dat het product en de aanbevelingen hierin
geschikt zijn voor het aangewezen doel en de huidige situatie voorafgaand aan het
gebruik. Bona kan alleen garantie geven op het product zelf. In geval van twijfel eerst
een test maken. De gebruiker is verplicht om vóór gebruik van dit product eerst alle
informatie op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen te lezen en te begrijpen.

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
F: 02/721 17 11
infobelgium@bona.com
www.bona.com

NEDERLAND

Mei 2019
Dit blad vervangt alle vorige versies

pagina 2/2

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

