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Tehnični list

Bona Care Olje je  hitro sušljivo vzdrževalno olje  za prej  oljena lesena tla.  Nizka viskoznost  in

edinstvena  mešanica  različnih  rastlinskih  olj,  imata  odlično  sposobnost  prodora  in  skoraj  ne

proizvaja vonja. Obnavlja pore lesa za dolgotrajno zaščito. 

 Nizka viskoznost olja z zelo dobro obdelovalnost

 Nizka vsebnost hlapnih organskih spojin (<8%) in skoraj brez vonja

 Varen za uporabo na otroških igračah in kuhinjskih površinah ter pultih, skladen z EN 71-3

Vrsta izdelka: Spremenjena rastlinska olja

Hlapna organska spojina: < 8%

Redčenje: Se ne redči

Čas sušenja: Minimalno 12 ur*
*v normalnih notranjih pogojih 20 C/60% relativne vlažnosti, zagotoviti ustrezno prezračevanje

Orodje za nanašanje: Bona WoolPad ali bombažna krpa

Poraba: 50-100m2  odvisno od stanja tal

Varnost: Nerazvrščeno

Nevarnost požara: Ni vnetljivo. Tveganje za samovžig krp (glej 

varnostni list)

Čiščenje orodja: Orodje je potrebno očistiti z belim špiritom takoj po 

uporabi. 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 od + 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: 1 x 5 litrov

Po potrebi morajo biti oljene površine temeljito očiščene s čistilom Bona Soap ali Bona Deep Clean

sistemom. Tla se morajo temeljito posušiti pred nanosom olja za vzdrževanje. Dovolite, da izdelek

doseže  sobno  temperaturo  in  ga  pred uporabo  temeljito  pretresite.  Minimalna temperatura  za

uporabo je 16 C. 

1. Olje na tenko nanesite na površino z uporabo Bona WoolPad-a ali bombažne krpe, ki je

nameščena pod stroj za poliranje.

2. Odstranite odvečno olje z bombažnimi krpami in pustite, da se posuši.

OPOZORILO:  BONA  CARE  OIL   VSEBUJE  OLJA  ZA  SUŠENJE.
NEVARNOST  SAMOVŽIGA.  UPORABLJENE  KRPE,  CUNJE,  VOLNENE
KRPE  IN  PODOBNE  MATERIALE  JE  TREBA  POSTAVITI  V  VODO  ALI
ZAPRTE KOVINSKE VSEBNIKE.
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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. Pogostro nanašajte Bona Care Oil in tako zagotovite, da bodo pore lesa ostale

zaprte in se v njih ne bo nabirala vlaga in umazanija.  Pogostost vzdrževanja in oljenja je

odvisna glede na stopnjo obrabe. V domačem okolju vsake 3 leta, na javnih površinah

pa večkrat letno. 

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com.

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  določen  namene,  vrsto  lesa  in  trenutno

situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa

je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, opravite preizkus pred uporabo. 

Uporabnik  mora  prebrati  in  razumeti  vse  informacije,  navedene  na  etiketah  na  embalaži  in

varnostnem listu pred uporabo tega izdelka. 
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