Bona Hard Wax Oil

Behandling

Teknisk datablad

Bona Hard Wax Oil er en balansert blanding av naturlige oljer og vokser for
overflatebehandling av ubehandlede tregulv og annet interiørtreverk. Voksolje både
impregnerer og skaper en holdbar overflatefilm med utmerket motstand mot vann og
søl. Mulig å kombinere med en farget versjon av Bona Craft Oil for å endre utseendet
på gulvet.






Meget god motstand mot vann
Tørker fort
Minimerer risikoen for sidebinding
Meget høy rekkevne
Godkjent for bruk på benketopper og leger i hht. EN 71-3
Tekniske data

Producttype:
Tørrstoffinnhold:
Glans(ved60°):
Fortynning:
Tørketid:

Påføring:
Rekkevne:
Rengjøring:
Sikkerhet:
Brannfare:
Holdbarhet:
Lagring:
Avfall:
Forpakning:

Modifiserte vegetabilske oljer and vokser
Ca. 48%
Silkematt ≈25tt: , Matt: ≈10
Skal ikke fortynnes
- Før sliping/overvoksing: 6-8 timer*
- Lett bruk: min 16 timer*
*under normale innendørs forhold, 20°C/60% R.F. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon.
Korthåret mohair eller mikofiberrulle, evt. pensel av god
kvalitet
20-24 m² pr liter/strøk.
Rengjøres med white spirit. Størknet materiale kan fjernes med
aceton.
Klassifisert,se sikkerhetsdatablad for detaljer
Ikke brannfarlig. Selvantennelsesfare, se sikkerhets datablad for
mer informasjon.
Min. 3 år, i uåpnet originalemballasje.
Lagres mellom +5°C og +25°C På et kjølig, ventilert sted
adskilt fra ukompatible stoffer og antennelseskilder.
Avfall og tombokser behandles i samsvar med lokalt regelverk.
Produktrester innleveres godkjent mottak.
2 x 2,5 liter (168 bokser pr pall)
1 x 10 liter (42 bokser pr pall)

Forberedelser
Påse at gulvet er akklimatisert i sitt sluttbrukermiljø. Overflaten skal slipes ned til bart
tre og skal være tørr og fri for slipestøv, olje, voks og andre forurensninger. Påse at
produktet holder romtemperatur og omrør produktet grundig før bruk. Optimale forhold
er mellom 20-25ºC og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav fuktighet
forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden.
Minimumstemperaturen for bruk er 18ºC.
NB: Hard Wax Oil kan oppleve herdingsproblemer på tropiske tresorter som IPE,
wenge, merbau etc. For å bedre herdebetingelser på disse tresortene og lignende,
anbefales det å bruke ett strøk av Bona Craft Oil Nøytral som deretter tørker før du
bruker Hard Wax Oil.
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Behandlingsforslag
Behandling av bart treverk
Alternativ 1
2x Bona Hard Wax Oil

Alternativ 2
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativ 4
1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativ 5
1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativ 3
1x Bona Rich Tone
2x Bona Hard Wax Oil

Påføring
Standard påføring (alternativ 1)
1.
2.
3.
4.

Påfør hardvoksolje i et tynt lag med en korthåret rulle eller pensel.La tørke i
ca 6-8 timer.
Puss lett over flaten med en Bona Scrad pad og fjern alt støv
Påfør et nytt lag hardvoksolje.
La tørke minst 16 timer før gulvet tas i bruk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon
både under påføring og tørk.
Advarsel: BONA HARD WAX OIL INNEHOLDER TØRKENDE OLJER OG
DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR SELVANTENNING. ALLE KLUTER
ETC SOM HAR V'ÆRT I BERØRING MED OLJEN MÅ OMGÅENDE
DESTRUERES ELLER LEGGES I VANN.

Tørketid (ved 20°C/60% RF) : 16 timer, eksotiske treslag og laver temperaturer
forlenger tørketiden. Møbler kan vanligvis settes på plass etter 1-2 dager. Vent minst
en uke før tepper legges på eller gulvet vaskes med vann.

Vedlikehold
Rengjør jevnlig med støvsuger eller tørrmopp. Hvis nødvendig kan vaskes med godt
oppvridd klut og vann tilsatt Bona Såpe. NB: Renhold skal primært utføres med så tørr
metode som mulig. For vedlikehold og oppfrisking av overflaten bruk Bona Wax Oil
Refresher periodisk. Vedlikeholdsfrekvensen avhenger av bruken og trafikken og kan
variere fra ca hvert 3. år i private hjem til flere ganger i året på offentlige steder,
kontorer, gangarealer etc. Som en ekstra vedlikeholdsprosedyre kan også gulvet
settes inn med et nytt strøk Boan Hard Wax oil. Gulvet må i tilfelle gjøres grundig rent
og nedpusses før påføring.
Revoksing
1. Avfett og rens gulvet med Bona Deep Clean System. La det tørke helt opp.
2. Puss overflaten med Boan Scrad Pad eller Bone Diamond abrasive P240
3. Fjern omhyggelig alt slipestøv.
4. Påfør et tynt lag Bona Hard Wax Oil.
Detaljerte vedlikeholdopplysninger er tilgjengelig på www.bona.com
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Viktig informasjon

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.
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