
ZaključevanjeBona Craft Oil
Tehnični list

Bona  Craft  Oil  je  edinstvena  mešanica  različnih  rastlinskih  olj,  prirejena  za  vrhunsko

impregnacijo in dolgotrajno zaščito lesenih tal. Ekskluzivna mešanica je skoraj brez vonja in

enostavna za uporabo, zagotavlja manjši učinek porumenelosti. Formula izdelka je prijazna

do okolja in vsebuje veliko olja in malo topil (<4%), kar pomeni, da lahko les napojimo z

manj nanosi.  Bona Craft  Oil  je primeren za lesena tla tako na javnih,  kot tudi domačih

površinah, prav tako pa ga lahko uporabimo tudi za pohištvo in druge lesene predmete.

 Izjemno visoka stopnja nasičenosti

 Hitro sušenje in enostaven za uporabo

 Nizka vsebnost topila in skoraj brez vonja

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

Vrsta izdelka: Spremenjena rastlinska olja

Barve: Pure, Graphite, Frost, Ash, Umbra, Clay

Vsebnost suhe snovi: ~ 96 – 98 %

Hlapna organska spojina: < 4g / liter

Redčenje: Se ne redči

Čas sušenja: Med nanosi: 15 – 30 minut*

Lahka obremenitev: 24 ur*

*v normalnih notranjih pogojih 20 C/60% relativne vlažnosti, zagotoviti ustrezno 
prezračevanje
Orodje za nanašanje: Na olje odporni aplikator Bona WoolPad ali lopatica iz 

nerjavečega jekla

Poraba: Približno 20m2 / liter – odvisno od vrste lesa

Varnost: Nerazvrščeno

Nevarnost požara: Ni vnetljivo, tveganje za samovžig (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: 2,5 x 5 litrov
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