Consiga o efeito desejado
Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Ash
Realce o caráter único de sua casa com o tratamento de tom
tradicional escandinavo e Bona Craft Oil Ash. Siga estes passos
para conseguir o efeito bidimensional característico da Bona:
1.

Utilizando uma recarga aplicador de óleos ou uma trincha
larga para pavimentos de cerdas finas, aplique uma
camada uniforme de Bona Nordic Tone na direção do veio
da madeira (8-10 m2/L, 120-100 g/m2). Sobreposição
húmido sobre húmido.

2.

Se deseja mais intensidade ou se a primeira aplicação é
desigual, aplique uma segunda camada passadas 1-2
horas.

3.

Deixe que a aplicação final seque durante 5-10 horas.

4.

Lixe a superfície suavemente com um pad Bona Scrad
fixado na máquina de polir (baixas rpm). Mexa a máquina
de forma rápida e sistemática.

Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Ash

Necesitará
• Bona Nordic Tone

5.

Passe o aspirador para eliminar o pó.

6.

Aplique Bona Craft Oil Ash com um pad de lã Bona Woolpad.

7.

Depois de 15-30 minutos, aplique outra demão de óleo até
que a madeira não absorva mais óleo. O número de
tratamentos necessários depende do tipo de madeira, mas
normalmente basta 1-2 tratamentos.

• Máquina de polir

Se for necessário, elimine o excesso de óleo com um pano
de algodão e deixe secar a superfície durante a noite, um
mínimo de 12 horas.

• Pad de lã Bona Woolpad

• Bona Craft Oil Ash

8.

• Recarga aplicador de óleos ou trincha larga de cerdas finas

• Bona Scrad Pad
• Aspirador de pó

• Pano de algodão

Bona Nordic Tone

Bona Craft Oil

Bona Nordic Tone ajuda-o a realçar o
caráter único de sua casa com um tratamento de tom tradicional escandinavo. Ao combiná-lo com Bona Craft Oil,
disponível em diferentes cores, pode
conseguir esse efeito bidimensional
característico da Bona que deseja.

Devido às suas excelentes propriedades de saturação da madeira, Bona
Craft Oil outorga aos pavimentos uma
proteção profunda contra o desgaste,
produtos químicos e contra a humidade. É um óleo vegetal natural virtualmente inodoro e com um conteúdo
em COV significativamente reduzido,
pelo que é seguro trabalhar com ele e
aplica-lo em casa.
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