Bona Craft Oil 2K

Zaključevanje

Tehnični list
Zmogljivost, vsestranskost in oblikovanje - pridobite očarljiv izgled in občutek naoljenih tal,
poleg tega pa tudi zaščito laka. Bona Craft Oil 2K je edinstvena formula, ki temelji na
rastlinskem olju, pospešuje čas sušenja in krepi odpornost proti obrabi. Idealen je za
drugačne problematične vrste lesa, kot so afzelia, iroko, jatobá, češnja, oreh in ostale,
vključno z dimljenim hrastom in parjeno bukvijo. Bona Craft Oil 2K zagotavlja lepo in
močno na vodo in madeže odporno površino in je pripravljen za uporabo (lažjo) v samo 8
urah.
 Edinstveno dolg čas odprtosti – omogoča enostavno delo
 Hitro in varno strjevanje - funkcionalen na številnih tropskih vrstah lesa
 Omogoča počokčen nanos z uporabo strgala ali valjčka
 Nizka vsebnost topila in skoraj brez vonja
 Omogoča popravilo kritičnih točk
 Možno prekrivanje z laki Traffic, Traffic HD and Naturale 2-comp
 Ustreza EN 71-3 za uporabo na otroških igračah

Tehnični podatki
Vrsta izdelka:
Barve:
Hlapna organska spojina:
Mešalno razmerje:
Čas odprtosti:
Čas sušenja:

Spremenjena rastlinska olja + izocianatni trdilec
Neutral, Frost, Ash, Umbra, Clay and Graphite
Maksimalno 19g / liter (vključno s trdilcem)
9 delov A (olje), 1 del B (trdilec) 10%
6 – 8 ur
Med nanosi: 15 – 30 minut*
Lahka obremenitev:
Neutral – 8 ur*
Barve – 12 ur*
*v normalnih notranjih pogojih 20C/60% relativne vlažnosti, zagotoviti ustrezno
prezračevanje
Orodje za nanašanje:
Bona aplikator za oljenje ali valjček (kratke ščetine) ali
lopatica iz nerjavečega jekla.
Rdeči ali beli pad za poliranje
Poraba:
Približno 30m2 / liter – odvisno od vrste lesa
Varnost:
Komponenta A Nerazvrščeno
Komponenta B Razvrščeno, glej varnostni list
Nevarnost požara:
Ni vnetljivo, obstaja pa tveganje za samovžig.
Uporabljene
krpe in podobno je potrebno prepojiti z vodo ali odložiti v
zatesnjene kovinske vsebnike.
Čiščenje orodja:
Orodje je potrebno očistiti z belim špiritom. Za odstranitev
zasušenega produkta prav tako uporabite beli špirit.
Rok uporabe:
2 leti od datuma proizvodnje v neodprti originalni
embalaži
Skladiščenje / transport:
Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali presegati +
25°C
med skladiščenjem in prevozom.
Odstranjevanje:
Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v
skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:
6 x 1,25 litra ( 1125ml olja + 125ml trdilca)

Priprava
Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro obrušena, suha in
očiščena, brez ostankov prahu, voska ali druge umazanije. Dovolite, da izdelek doseže
sobno temperaturo pred uporabo.Optimalni pogoji uporabe so med 20-25 ° C in 30-60%
relativne vlažnosti zraka. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajša čas sušenja, nizke
temperature in visoka vlažnost čas sušenja Podaljšale. Minimalna temperatura za uporabo
je 16 ° C. Uporabljajte gumijaste rokavice, zaščitna očala in čevlje za enkratno uporabo v
času uporabe.
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Zaključevanje

Tehnični list
Varnostni ukrepi!
- Brušenje in same lastnosti lesa vplivajo na končno barvo tal. Barvo je potrebno oceniti
šele po končnem nanosu. Za barvne razlike, barvna odstopanja ali barvne sledi ni krivda
na strani izdelka, pač pa je odgovornost uporabnika! V primeru, da niste prepričani
opravite preizkus pred uporabo.
Nasvet: Za bolj intenzivno obarvanost, lahko les premažete z vodo pred uporabo olja.
Obrusite in očistite tla. Nanesite tanko plast vode po površini s krpo ali valjčkom s kratkimi
ščetinami. Pustite, da se površina suši minimalno 2 uri pred nanosom olja.

Shema nanosa
Možnost 1- Zmerna/Močna obraba
Bona Craft Oil 2K

Možnost 2 – Visoka komercialna obraba
1x Bona Craft Oil 2K
2x Bona Traffic ali Traffic HD ali Naturale 2-comp

Možnost 3 – Zmerna/Močna obraba
1x Bona Tone
1x Bona Craft Oil 2K
2x Bona Hardwax Oil

Nanos
Če imajo tla večje število rež ali velike odprte reže vlijte zmešano olje v ''pladenj'' in
uporabite valjček. Tla, ki so brez rež, lahko enostavno obdelate z Bona nanašalcem za
olje ali nerjavečo jekleno lopatico.
1. S primernim orodjem (izvijač, šilo...) preluknjate zgornjo posodo in pustite, da
njena vsebina steče v spodnji del posode (počakajte vsaj 1 minuto). Odstranite
zgornjo posodo in dobro premešajte vsebino.
2. Nanesite in razporedite tanek nanos olja na tla. Na večjih površinah nanašajte
postopoma oddelek za oddelkom.
3. Počakajte 15 – 30 minut in dovolite, da les vpije olje, nato pa spolirajte površino z
uporabo polirnega stroja in rdečega ali bež pad-a.
4. Po potrebi ponovite postopek in zagotovite, da so vsa področja dobro prepojena.
5. Počakajte dodoatnih 15 – 30 minut preden odstranite višek olja z bombažnimi
krpami, ki jih namestite pod stroj za poliranje.
6. Za brezhiben nanos zaključite z Bona woolpad-om.
7. Pustite, da se površina suši vsaj 8 ur* preden jo pohodno obremenite. Zagotovite
dobro prezračevnje v času sušenja.

*Čas sušenja (pri 20C / 60% relativne vlažnosti): 24 ur, pri eksotičnem lesu in pri nizkih
temperaturah pričakujte daljši čas sušenja. Prostor lahko običajno opremite s pohištvom
po 12 - 24 urah, vendar počakajte približno 1 teden preden površino prekrijete s
preprogami. Pred čiščenjem z mokro metodo pustite, da se supi 1 – 2 dni.
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Vzdrževanje
Redno čistite tla s suho krpo in / ali sesalnikom. Kadar je to potrebno, obrišite z vlažno
krpo in čistilom Bona Soap, ki ga dodate čisti vodi. Opomba: Vedno čistite tla z uporabo
metode, ki je kar najbolj suha. Za vzdrževanje površine uporabite Bona Care Oil.
Pogostost vzdrževanja je odvisna od obremenitve tal, v domačem okolju na 3 leta, na
javnih površinah pa nekajkrat letno.
Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com

Premazovanje
Navodila za lak
Za povečanje odpornosti površine in za zmanjšanje frekvence vzdrževanja, posebej na
področjih kjer se pričakuje visoka obremenitev, se priporoča nanos 2 plasti laka Bona
Traffic, Bona Traffic HD ali Bona Naturale 2-comp. To priporočilo velja tudi za barvane
površine, saj bo dodatna zaščita z lakom pomagala ohranjati prvotno obarvanost.
1.
2.

3.
4.

Nanesite eno plast Bona Craft Oil 2K na tla glede na opisana navodila. Po
potrebi nanesite še drugo plast. Odstranite ves odvečen material s krpami.
Pustite, da se suši minimalno 8 ur (pri barvanih tleh pa minimalno 12 ur). Daljši
čas sušenja je potreben pri eksotičnem lesu ali ob neugodnih klimatskih
pogojih.
Posesajte.
Zmešajte Bona Traffic/Traffic HD s trdilcem in nanesite dve plasti z uporabo
valjčka. Priporoča se , da opravite vmesno brušenje tal, da dosežete popoln
izgled.

Navodila za Hardwax oil
1.
Nanesite eno plast Bona Crfat Oil 2K na tla glede na opisana navodila. Po
potrebi nanesite še drugo plast. Odstranite ves odvečen material s krpami.
2.
Pustite, da se suši minimalno 8 ur (pri barvanih tleh pa minimalno 12 ur). Daljši
čas sušenja je potreben pri eksotičnem lesu ali ob neugodnih klimatskih
pogojih.
3.
Posesajte.
4.
Nanesite 2 plasti Bona Hardwax Oil-a. Priporočeno je da opravite vmesno
brušenje tal, da dosežete popoln izgled.

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da
so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v
tem dokumentu ustrezna za določene namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le
dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Po potrebi naj
uporabnik opravi preizkus na površini. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na
etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.
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