
ZaključevanjeBona Hardwax Oil
Tehnični list

Naravno olje, prirejeno za vrhunsko zaščito lesenih talnih oblog. Proizvaja topel videz
naoljenih  tal,  medtem  ko  o  ustvari  trpežno  in  na  madeže  odporno  površino,  ki  je
enostavna  za  vzdrževanje.  Edinstvena  formula  brez  spornih  snovi,  kot  so  kobalt  in
ketoksimi. Je skoraj brez vonja in je enostaven za uporabo. Pri nanosu se uporablja
Bona valjček, čopič in lopatica. Pušča odprto, zračno površino, ki zmanjšuje tveganje za
stransko lepljenje. Zelo primeren za tla s talnim ogrevanjem. 

Če želite spremeniti izgled vaših tal z novo barvo, preprosto obdelajte površino z Bona
Craft Oil in/ali Bona Rich Tone preden na svojo novo mojstrovino nanesete 1 - 2 plasti
Bona Hard Wax Oil. 

 Močan in odporen na umazanijo
 Odlična odpornost na vodo
 Tople barve in naraven videz
 vSkoraj brez vonja
 Brez kobalta in ketoksimov 

Vrsta izdelka: Spremenjeno utrjevalno olje in vosek

Lesk: Mat in polmat

Redčenje: Se ne redči

Čas sušenja: Med nanosi: 6 – 8 ur*

Lahka obremenitev: najmnaj 18 ur*

*v normalnih notranjih pogojih 20 C/60% relativne vlažnosti, zagotoviti ustrezno 
prezračevanje

Orodje za nanašanje: Bona valjček,  lopatica ali  dobro kakovostna krtača s  

tesnimi, finimi ščetinami

Poraba: Približno 20m- 24m2 / liter in nanos

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

uporabi.  Za  odstranitev  zasušenega  produkta  lahko  

uporabite aceton.

Varnost: Razvrščeno (glej varnostni list)

Nevarnost požara: Vsebuje  sušilna  olja.  Nevarnost  samovžiga.

Uporabljene krpe  in  podobno  je  potrebno  odstraniti  tako,  da  jih  

postavite v vodo in šele potem v vrečko ali v kovinske 

zabojnike. 

Rok uporabe: 3  leta  od  datuma  proizvodnje  v  neodprti  originalni  

embalaži

Skladiščenje: Shranjevati   med    + 5 ° C    in    + 25°C   v dobro 

prezračevanem  prostoru, ločeno od nezdružljivih snovi 

in virov vžiga. 

Odstranjevanje: Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v

skladu z lokalnimi predpisi.

Pakiranje: 6 x 1 liter

2 x 2,5 litra (168 škatel na paleti)

1 x 10 litrov (42 škatel na paleti)

Zagotovite,  da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju,  suha in očiščena,  brez
ostankov prahu od brušenja, olj, voska ali druge umazanije.

Februar 2015
Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice page 1/3

PIRC International d.o.o., Gorjupova ulica 8a, SI-1000 Ljubljana
tel +386(1) 2568 069, fax +386(1) 42 32 258, e-mail: info@pirc-int.si,  www.pirc-int.si

Tehnični podatki 

    Priprava 



ZaključevanjeBona Hardwax Oil
Tehnični list

Dovolite,  da izdelek  doseže sobno temperaturo in temeljito pretresite  pred uporabo
(prav tako občasno med samo uporabo). Optimalni pogoji za uporabo so med 20 - 25
°C  in  30  –  60%  relativne  vlažnosti  zraka.  Visoke  temperature  in  nizka  vlažnost
skrajšujeta  čas  sušenja,  nizke  temperature  in  visoka  vlažnost  pa  podaljšujeta  čas
sušenja. Minimalna temperatura za uporabo je 16°C.
Zagotovite dobro prezračevanje ves čas nanosa in za čas sušenja.

Opomba!
- Pri sušenju Hard Wax Oil-a  na tropskih vrstah lesa, kot so ipe,  wenge, merbau itd se
lahko  pojavijo  težave.  Da  bi  izboljšali  pogoje  sušenja  na  teh  vrstah  lesa
je  priporočljivo,  da  najprej  nanesete  eno  plast  Bona  Craft  Oil-a  in  pustite,  da  se
popolnoma posuši.

Možnost #1 Možnost #2

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

Možnost #3 Možnost #4

1x Bona Tone (Rich or Nordic)
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

1x Bona Rich Tona
2x Bona Hard Wax Oil

Na območjih z veliko obremenitvijo razmislite o zaključku z dvema plastema Bona Hard
Wax Oil-a za večjo zaščito pred obrabo. 

Bona Sanding Disc (Quattro ali Multidisc) ali brusilni papir granulacije 120 se priporoča
za končno brušenje lesa.
1. Nanesite zelo tanek, enakomeren nanos po celotni površini in se izogibajte  

kopičenju izdelka na tleh. Nanašajte v smeri lesa, kadar je to mogoče.
2. Pustite, da se suši minimalno 6-8 ur. Zagotovite dobro prezračevanje.
3. Pobrusite površino z Bona Scrad Pad-om (brez zavihkov) ali Bona Diamond 

Brusilnim papirjem granulacija 240.
4. Odstranite prah in nanesite še en tanek sloj.
5. Ne obremenjujte tal vsaj 18 ur. Če je mogoče je priporočljivo, da se tla sušijo
še daljši čas. 

1. Očistite  površino  z  Bona  Cleaner-jem.  Na  zelo  umazanih  površinah,  je  
priporočljivo uporabiti  Bona Power  Scrubber z Bona Deep Clean Solution  
čistilom. Vsa ne-odstranjena umazanija bo ujeta med nanosi in lahko vpliva na
nadaljno uporabo Hard Wax Olja.

2. Opravite površinsko brušenje z brusilnim papirjem Bona Diamond-granulacija 
240 ali z Bona Scrad Pad-om granulacija 150.

3. Odstranite prah, ki je ostal od brušenja.
4. Nanesite zelo tanko, enakomerno plast po celotni  površini in se izogibajte  

kopičenju izdelka. Če je mogoče, nanašajte v smeri lesa.
5. Pustite, da se suši preko noči (vsaj 12 ur).
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  Shema nanosa 

  Nanos osnove 

  Vzdrževanje 
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Čistite tla redno s suho krpo in/ali sesalnikom. Po potrebi obrišite tla z vlažno krpo in
uporabite  čistilo  Bona  Cleaner,  ki  ga  dodate  vodi  za  čiščenje.  Na  površinah,  ki
potrebujejo osvežitev, je priporočljivo, da se nanese plast Bona Wax Oil Refresher-ja.
Za obsežnejše vzdrževanje in da se prepreči škoda lesa, je priporočljivo, da je izvedete
vzdrževalni nanos s še eno plastjo Hard Wax Olja, po postopku kot je opisan zgoraj.  

Podrobna  navodila  za  vzdrževanje  so  na  voljo  na  www.bona.com  in  lokalnemu
Bona zastopniku. 
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  Nega tal 
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