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Vedlikehold 

Bona Care Oil er en hurtigtørkende vedlikeholdsolje for tidligere oljede tregulv. Den 
lave viskositeten og den unik blandingen av ulike vegetabilske oljer, har utmerket 
penetreringsevne og produserer svært lite lukt. Fyller porene i treverket for langvarig 
beskyttelse og er en rimelig, rask og varig måte å vedlikeholde oljede gulv på.

 Lav viskositet og svært lett å jobbe med
 Lav VOC (<8%) og praktisk talt luktfri
 Godkjent for bruk på leker og benkeplater, tilfredstiller EN 71-3

Product: 
VOC:
Utynning:  
Tørketid: 

Modifisert, vegetabisk olje
 <8%
Må ikke tynnes
Minimum 12 timer* 
*under normalt inneklima, 20°C/60% RF. Påse tilstrekkelig

Påføring:  
Rekkevne:  
Sikkerhet:  
Brannfare:  

Rengjøring: 

Holdbarhet: 

Lagring/transport:  

Avfall: 

Forpakning: 

ventilasjon

Bona UllPad eller bomullsklut
50-100 m² avhengig av tilstanden til gulvet
Uklassifisert
Ikke brannfarlig. Fare for selvantenning, se sikkerhetsdatablad 
for mer informasjon.
Rengjør verktøyet med white spirit. Tørket materiale kan fjernes 
med white spirit.
2 år fra produksjonsdatoen, i uåpnet originalemballasje
Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 25 ° 
C under lagring og transport.
Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale 
forskrifter.
1 & 5 liter

Den tidligere oljede overflate må rengjøres grundig med Bona Soap eller Bona Deep 
Clean System og lov til å tørke før du påfører vedlikeholdsolje. Sørg for at produktet 
holder romtemperatur og rist beholderen grundig før bruk. Minimumstemperaturen for 
bruk er 16C.

1. Påføres tynt med en hvitpad og håndkle eller helset en Bona UllPad
påsatt en standard poleringsmaskin (154 rpm.).

2. Fjern omhyggelig alll overskytende olje og la tørke minst 12 timer.

ADVARSEL: BONA CARE Olje inneholder Linolje. RISIKO 
for selvantennelse. Brukte klær, kluter, ullpads og lignende 
materiale skal plasseres i vann eller forseglet metallbeholder
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Rengjør gulvet regelmessig med en tørr mopp og / eller en støvsuger. Ved behov, tørk 
av med en fuktig mopp med Bona Såpe tilsatt vaskevannet. Alltid bruk så tørr 
renholdsmetode som mulig. Anvend Bona Care Oil ofte for å sikre at porene i veden 
forblir mettet og ikke i stand til å plukke opp smuss og fuktighet. Hyppigheten av 
operasjonen varierer med nivået av slitasje og kan variere fra hvert tredje år i et 
hjemmemiljø til et par ganger i året i et kommersielt miljø.

Detaljerte vedlikeholdsavisninger finnes på www.bona.com 
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Vedlikehold

Informasjonen som gitt i dette datablad er i hht. vår nåværende kunnskap og gjør ikke 
krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere at produktet og 
anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og dagens situasjon før 
bruk. Bona kan bare garantere det leverte produkt. En profesjonell og dermed 
vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil foreta en foreløpig test. 
Bruker oppfordres til å lese og forstå all informasjonen på pakken, etiketter og 
sikkerhetsdatablader produktet tas i bruk.

Viktig informasjon 




