Bona Wax Oil Refresher

Manutenção

Ficha Técnica
Bona Wax Oil Refresher é um produto de manutenção para Bona Hard Wax Oil mas
também pode utilizar–se com Bona Craft Oil, para maior proteção contra a água e os
derrames. Bona Wax Oil Refresher é um concentrado de óleos e ceras naturais que
contêm menos de 2% de dissolventes.
• Secagem rápida e fácil de aplicar
• Baixo conteúdo de dissolventes e baixo odor
• Aplicação segura em brinquedos e tampos infantis, cumpre com a norma EN 71-3
Dados técnicos
Tipo de óleo:
Conteúdo sólido:
VOC:
Diluição:
Tempo secagem:

Óleos e ceras vegetais emulsionados
Aprox. 70%
<2%
Não diluir
- Uso leve 12 horas*
*� em condições interiores normais, 20°C/60% R.H. Assegurar�
ventilação apropriada.
Almofada Bona WoolPad ou espátula de aço inoxidável
Ferramenta Aplic.:
Consumo:
50-100 m² dependendo do estado do pavimento
Segurança: Risco
Sem classificar
Ignição: Limpeza:
Não inflamável. Risco de ignição, ver informação de segurança.
Limpar as ferramentas com aguarrás. O material seco pode-se
eliminar com acetona.
Validade:
3 anos desde a data de fabrico na embalagem original fechada.
Armazém/transporte: A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem exceder +25°C
durante o armazenamento e transporte.
Eliminação:
Resíduos e embalagens vazias deverão tratar-se de acordo com
o regulamento local.
12 x 1 litro
Tamanhos:

Preparação
Caso necessário, a superfície oleada deve limpar-se profundamente com Bona Soap
ou Bona Deep Clean System e deixar-se secar antes de aplicar o óleo de manutenção.
Permitir que o produto adquira a temperatura ambiente e agitar a embalagem antes de
usar.
Temperatura de uso mínimo de 16ºC.

Aplicação

1. Aplicar Bona Wax Oil Refresher suavemente utilizando uma almofada ou uma
espátula de aço inox.
2. Eliminar imediatamente o excesso de Wax Oil Refresher com panos de algodão e
deixe secar no mínimo durante 12 h, o tempo de secagem é maior em madeiras
exóticas e qunado as temperaturas são mais baixas.

PERIGO: BONA MAINTENANCE OIL 525 CONTÉM ÓLEOS SECANTES.
ISTO IMPLICA UM RISCO DE AUTO-IGNIÇÃO. OS PANOS USADOS,
TRAPOS E SIMILARES DEVEM METER-SE EM ÁGUA OU EM
RECIPIENTES METÁLICOS SELADOS.
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Mantenutenção

Limpar o pavimento de madeira regularmente com um trapo seco e / ou aspirador.
Quando for necessário, limpar com mopa humedecida em solução de Bona Soap,
acrescentada à água de limpeza. Limpar sempre da forma mais seca possível. Para a
manutenção e conservação da superfície utilize Bona Care Oil periodicamente para
asegurar-se que os poros da madeira fiquem saturados e sem possibilidade de reter
sujidade e humidade. A frequência desta operação estabelece-se de acordo com o nível
de desgaste e pode variar desde 3 anos num ambiente doméstico, até um par de vezes
ao ano num ambiente comercial.
Instruções de manutenção detalhadas em www.bona.com

Aviso imp ortante

A informação proporcionada, elabora-se de acordo com o standard atual e não
pretende ser completa. O utilizador é responsável de determinar, que o produto e as
recomendações que aqui se estabelecem, são as indicadas para o projeto, o tipo de
madeira e o seu estado, antes da utilização. Bona só pode garantir o produto entregue.
A sua aplicação profissional, e portanto o sucesso dos produtos, fica fora do nosso
controlo. Em caso de dúvida, realizar uma prova preliminar ou pôr-se em contacto com
o serviço técnico de Bona. O utilizador deve ler e compreender toda a informação
contida nas etiquetas das embalagens e as folhas de informação de segurança, antes
de utilizar este produto.
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