Q&A - Bona Craft Oil 2K
I dette dokumentet finner du spørsmål og svar om Bona Craft Oil 2K, samt nyttige
tips for å hjelpe deg å få mest mulig ut av produktet og lage vakre, holdbare tregulv

Hva er Bona Craft Oil 2K?
En 2-komponents olje basert på modifisert,
plantebasert olje med en isocyanatherder.

Hva er bra med Bona Craft Oil 2K?
Denne kombinasjonen av olje og herder reduserer
tørketiden til så lite som åtte timer for nøytral olje og 12
timer for de pigmenterte oljer. Overflaten er også meget
motstandsdyktig mot vann og kjemikalier.

Hvordan brukes den?
Det avhenger av det ønskede sluttresultat . Bona Craft
Oil 2K kan brukes på flere forskjellige måter; alene,
sammen med 2-komponent lakk eller i kombinasjon med
Bona Tone og Hard Wax Oil.
Målet med en oljebehandling er å mette treet og
blokkere porene, og dermed mette treverket i lang tid,
med èn påføring. I kombinasjon med lakk eller hardvoks
er det vanligvis tilstrekkelig med et tynt lag av olje. Svært
porøse eller absorberende treslag kan kreve en ny
påføring, spesielt hvis du arbeider med nøytral olje.

Hvilke andra produkter kan oljen
kombineres med?
Foruten tidigere nevnte produkter kan Bona Craft Oil 2K
også kombineras med Bona Nordic Tone og Bona Rich
Tone, men hvis du gjør dette kan toppstrøk kun utføres

med Bona Hard Wax Oil som et siste lag og ikke lakk.
Kombinere slik Bona Rich Tone med lakk, også med et
lag Bona Craft Oil 2K mellom, vil det resultere i en
uønsket gul / grønn farge.

Hva er Bona Craft Oil 2Ks fordeler
sammenlignet
med
konkurrerende
produkter?
Bona Craft Oil 2ks styrke er dens usedvanlig lange
åpentid, noe som gjør produktet svært enkelt å
håndtere, og det blir mulig å behandle store gulvarealer
uten stress. Til tross for denne egenskapen er tørketiden
Bona Craft Oil 2K veldigt kort i forhold til konkurrerende
produkter.
En kanskje enda viktigere funksjon i Bona Craft Oil 2K er
unik variasjon og kompatibilitet med andre produkter i
Bona System. Du har frihet til å kombinere oljen med
lakk, forbehandlings produkter, hardvoks eller bruke den
alene. Mange ønsker lengre vedlikeholdsintervaller på
sine gulv enn tradisjonelle gulvoljer kan tilby. Her kan
kombinasjonen av 2-K oljen og F.eks. Bona Naturale gi
mang års brukstid uten vedlikehold mens det oljede
inntrykket bevares.

Herderen till Bona Craft Oil 2K
inneholder isocyanater, er det en risiko?
Isocyanater skal alltid behandles med forsiktighet.
Grunnleggende verneutstyr som hansker og vernebriller
bør brukes for å unngå kontakt med hud og øyne.
Eksponeringsgrensen i henhold til Norsk lov er 0,02
mg/m3 og 0,03 mg/m3 er maksimumsverdien.
Målinger foretatt av en uavhengig part viser at verdien
av Bona Craft Oil 2K ligger på 0.004mg/m3, noe som
er langt under den tillatte grensen. Målingene ble gjort
i henhold til et worst-case scenario hvor håndverkeren
knestående påførte produktet med en sparkel, og
deretter jobbet veldig tett med produktet.
For ytterligere å redusere eksponeringen, kan du bruke
et påføringsverktøy som gjør det mulig å stå oppreist
mens du jobber, f.eks. Bona oljebestandig gumminal.
Når produktet er herdet utgjør det ingen fare, Bona
Craft Oil 2K er godkjent for bruk på leketøy. Oljen er
også godkjent av DIBt som en trygg bygningartikkel.
>>
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Det sies att Bona Craft Oil 2K
fungerer bra på problematiske treslag,
betyr det at alle treslag kan
behandles?
Dessverre ikke. Bona Craft Oil 2K fungerer på de fleste
treslag, og selv om oljen er bedre enn noe vi har sett før
på tropiske tresorter som Jatoba, Merbau og Wenge, vil
det alltid være noen få treslag som er spesielt
utfordrende. Fordi tre er et levende materiale varierer
det sterkt med f.eks. voksested. Resultatene av testene
på f.eks. IPE variere i stor grad, ofte forlenges tørketiden
svært mye (mer enn dobles). Lommer med mineralsalter
som finnes i enkelte tropiske tresorter er en risikofaktor
for Bona Craft Oil 2K kombinert med en vannbasert
lakk.

Hvordan vet jeg at oljen er tørr?
Det kan være vanskelig å vite, men overflaten helt enkelt
bare føles tørr. På pigmentert olje kan gni overflaten
med et stykke papir. Hvis du enkelt kan gni av
pigmenter er ikke tørr.

Vad hender når produktets åpentid er
ute?
Pigmenterte versjoner øker i viskositet, og får til slutt en
gele-lignende konsistens. Den nøytrale olje beholder sin
struktur selv etter at herderen er tilsatt, men
det anbefales ikke at oljen benyttes mer enn 8 timer
etter iblanding av herder.

Og vannpopping (Vannbeising)?
Akkurat som ved bruk av andre oljer eller innfargingsprodukter, er det mulig å vannpoppe overflaten før påføring
for å få til en mer intens innfarging. Dette skjuler også små
sliperiper og forbedrer det helhetlige inntrykket. I Skandinavia
etterstrebes kraftig hvit innfarging, noe som gjør vannpopping
svært aktuelt.
Vannpopping er en god idé når du arbeider med nøytrale og
pigmenterte oljer hvis du ønsker å maksimere ytelsen og
forbedre vann- og kjemisk resistens, samt styrke
innfargingen. Vannet åpner opp treverket og gjør det mulig
for mer olje å trenge inn i porene, og dermed skape en
sterkere beskyttelse. Etter vannpoppingen er det beste å
legge ut oljen med en nal for å få den maksimale mengden av
olje inn i treet uten å fjerne vedreisningen. Når gulvet er
mettet med olje poleres med en rød eller grønn pad for å
fjerne vedreisningen og lukke overflaten. Overflødig olje kan
fjernes med en bomullsklut under en rød pad.

Hvordan bør gulvet rengjøres?
Bruk tørre metoder så sant det er mulig. Små flekker og
sårbare områder (inngangspartier, korridorer, etc.) kan
renses lokalt Bona Spray mopp. Hvis overflaten blir
skitten, mopp med Bona Såpe (2%) tilsatt vannet. Bruk
kun aggressive rengjøringsmidler som Bona Deep Clean
Solution (5%) i kombinasjon med vedlikeholdsoljing
(Bona Care Oil). Hyppigheten av vedlikeholdsoljing
avhenger helt av lokalene. I hjemmemiljø er tilstrekkelig
med vedlikeholdsoljing hvert 2-3 år, mens offentlig miljø
kan kreve en vedlikeholdsoljing flere ganger i året.

Dersom Bona Craft Oil 2K er så bra på
egen hånd, hvorfor skal jeg da behandle
den med lakk?
Selv om Bona Craft Oil 2K har en virkelig god
beskyttelse, er det fortsatt et vanntett produkt uten en
beskyttende film. Tøff skitt kombinert med fuktighet kan
bli gnidd inn i overflaten over tid. Hyppig rengjøring med
våte metoder kan erodere olje, derfor er det nødvendig å
bringe ny olje til gulvet med vedlikeholdsolje . Ved å
kombinere Bona Craft Oil 2K med en lakk overflaten blir
mer motstandsdyktig mot smuss, lettere å rengjøre og
fukt forhindres. Dette reduserer hyppigheten av større
vedlikehold, som skjærer kostnader og reduserer dødtid.
Hvis malingen eller annen grunn, ville bli skadet, har du
fortsatt olje i tre porene som hindrer store mengder
fuktinntrengning . Beskyttelsen på gulvet, med andre ord
to ganger.

Å overlakkere høres bra ut men jeg
liker ikke lakkerte gulv, hva kan gjøres?
Muligheten for lakkering Bona Craft Oil 2K med Bona
Traffic, Bona Traffic HD Bona Naturale 2-komp gir deg
flere forskjellige glansgrader og utseende å velge
mellom. Kombiner med Bona Naturale 2-komp, og du får
inntrykk av et oljet gulv med beskyttelse til en høykvalitets
lakk. >>

Etter overlakkering med Bona Craft Oil
2K FROST med lakk blev gulvet noe
mørkere, hvorfor?
Bona Craft Oil 2K lukker ikke overflaten helt slik at
påfølgende lag med lakk vil ha muligheten til å reagere
med tre og det skaper som regel en litt mørkere farge.
Derfor er det viktig at sluttbrukeren vises et eksempel
som er oljet og lakkert. Hvis du viser ham/henne en
prøve som bare er oljet vil sluttkunden å ha forventninger
som ikke er i samsvar med det som leveres.
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Kan jeg bruke andre lakker enn de
som anbefales?
Nei, det er ikke anbefalt. Hvis du vil påføre noe annet på
toppen må du uansett bruke trafikk mellom, og å legge
noe av dårligere kvalitet på toppen av Traffic gir ingen
mening.

Har du spørsmål, kontakt en
tekniker på Bona eller
Gulvkompagniet AS.

Gulvkompagniet AS
Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post:
info@gulvkompagniet.no

