Bona Hardwax Oil - Tvrdý voskový olej
Technický list
Bona Tvrdý voskový olej má složení z vyvážené směsi přírodních olejů a
vosků pro povrchovou úpravu neošetřených dřevěných podlah.
Impregnuje dřevo a zanechává ochrannou vrstvu, která chrání povrch
před vniknutím tekutin. Umožňuje dřevu „dýchat“ a snižuje smršťování a
bobtnání dřeva.
•
•
•
•

Teplé, atraktivní zbarvení dřeva
Výborná odolnost vůči vodě a usazování nečistot
Rychlé schnutí, rychlá aplikace
Vysoká míra pokrytí
Technická data

Typ produktu:
Obsah sušiny:
Ředění:
Doba schnutí:
Nářadí k aplikaci:
Spotřeba:
Čištění nářadí:
Bezpečnost:
Nebezpčí požáru:
Záruční lhůta:
Skladování/přeprava:
Likvidace:
Balení:

Směs přírodních olejů a vosků (parafín, slunečnicový a sojový
olej)
cca 48%
Neředit.
Před broušením / další aplikace: 6-8 hodin* při 20°C/60% R.H.
Lehký provoz: 18 hodin při 20°C/60% R.H.
Lakovací kartáč nebo lakovací štětec, váleček mohair.
20-24 m²/litr na jeden nátěr.
Na čištění nářadí použijte líh. Zaschlý materiál lze odstranit
acetonem.
Klasifikován. viz bezpečností list.
Ano, viz. bezpečnostní list.
5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Teplota nesmí klesnout pod +5ºC nebo být vyšší než
+25ºC během skladování a přepravy.
Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu
s místními předpisy.
4 x 0,75 litr (360 krabic na paletě)
2 x 2,5 litr (168 krabic na paletě)
1 x 10 litr (42 krabic na paletě)

Příprava
Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby
byla podlaha dobře zbroušená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu,
oleje, vosku nebo jiných materiálů. Finální broušení by se mělo uskutečnit za pomoci
brusné kotouče zrnitosti P120 nebo brusné mřížky zrnitosti P120.
Před aplikací by měl mít olej pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby pečlivě
promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 20–25°C a 40–60%
relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké
teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. Minimální teplota pro
aplikaci je 13°C
Zajistěte dobré větrání po celou dobu používání
Důležité upozornění!
Jelikož některá hustá a /nebo mastná dřeva jako wenge, merbau, ipe apod. mohou
vykazovat rozdíly v absorpci a schnutí, proto vždy před použitím Bona Tvrdého
voskového oleje udělejte test přilnavosti. Ve většině případech stačí pouze 1 aplikace a
přeleštění povrchu.
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Bona Hardwax Oil - Tvrdý voskový olej
Technický list
Návod k použití
Neošetřené dřevo:
1x Bona Tvrdý voskový olej
Lehké přebroušení pomocí Bona Scrad Pad
1x Bona Tvrdý voskový olej

Aplikace
Bona Tvrdý voskový olej nanášejte pomocí kvalitního lakovacího štětce nebo kartáče.
Před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte a příležitostně i během aplikace.
1. Olej nanášejte v rovnoměrné tenké vrstvě po celé podlaze ve směru vláken dřeva.
Vyhněte se nahromadění oleje.
2. Nechte povrch zaschnout nejméně 3-4 hodiny. Zajistěte dobré větrání.
3. Přebruste povrch pomocí Bona Scrad Pad Wing (bez žehličky).
4. Odstraňte veškerý prach a naneste další tenkou vrstvu oleje jak je to uvedeno
v bodu č. 1.
5. Před použitím nechte podlahu nejméně 18 hod. zaschnout. Pokud je to možné, je
vhodné nechat povrch schnout déle. Během této doby nevstupujte na podlahu.

VAROVÁNÍ: BONA TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. HROZÍ
NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ. VŠECHNY POUŽITÉ NASÁKLÉ LÁTKY, HADRY APOD.
NUTNO NAMOČIT DO VODY NEBO ULOŽIT DO UZAVŽENÝCH KOVOVÝCH NÁDOB.
Údržba
Vyčistěte podlahu pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby
vytřete vlhkým mopem a přidejte do čistící vody Bona Cleaner.
Poznámka: K čištění podlahy volte vždy ten nejsušší způsob!!!
Na údržbu a ošetřování olejovaných podlah je nejlepší volbou Bona Hardwax Oil
Refresher. Silně opotřebované plochy (povrch není opotřebovaný až na holé dřevo)
můžete zrenovovat zbrousením povrchu pomocí brusiva se zrnitostí P150, pak
odstraňte veškerý prach a naneste další vrstvu Bona Tvrdého voskového oleje, viz
postupujte od bodu č. 3.
Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz v sekci údržba.

Upozornění
t
Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti
druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt
již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro
ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen
přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních
listech tak, aby jim řádně porozuměl.
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.
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