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Bona Nordic Tone je predpremaz za hrastova tla s katerim ustvarimo bogato temno rjavo
obarvanje lesa, ki daje vtis dimljenega hrasta. Površina, mora biti kasneje obdelana z
Bona Craft Oil in/ali Bona Hardwax Oil, odvisno od želenega barvega efekta in stopnje
zaščite.  Če želite  barvo še dodatno poudariti  ali  jo spremeniti  se lahko doda do 5%
izdelka Bona Mix Colour.

  Hitro se suši in je lahek za nanos
  Na vodni osnovi in brez vonja

Vrsta izdelka: Rahlo alkalna raztopina

Redčenje: Se ne redči

Čas sušenja: Med nanosi: 1 – 2 ure*

Pred oljenjem: 5 – 10 ur*

Lahka obremenitev: najmnaj 18 ur*

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

Orodje za nanašanje: Orodje za nanašanje olja

Poraba: Približno 8-10 m² / liter, odvisno od vrste lesa 

Varnost: Nerazvrščeno

Čiščenje: Orodje očistite z vodo in milom. Prav tako lahko z vodo 

in milom očistite tudi posušeni material.

Nevarnost požara: Ne

Rok uporabe: 3  leta  od  datuma  proizvodnje  v  neodprti  originalni  

embalaži

Skladiščenje in

transport: Temperatura ne sme pasti pod +5°C ali preseči +25°C 

pri skladiščenju in transportu. 

Odstranjevanje: Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v

skladu z lokalnimi predpisi.

Pakiranje: 3 x 5 litrov

Površina mora biti obrušena, suha in očiščena, brez ostankov prahu od brušenja, olj,
voska  ali  druge  umazanije.  Dovolite,  da  izdelek  doseže  sobno  temperaturo.  Pred
uporabo temeljito premešajte.Optimalni pogoji za uporabo so med 20 - 25 °C in 30 –
60% relativne vlažnosti zraka. Minimalna temperatura za uporabo je 16°C.

Nanos na neobdelan les

Možnost #1 Možnost #2

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hardwax Oil
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Tehnični podatki 

    Priprava 

  Shema nanosa 
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1. Z uporabo orodja za nanašanje olja nanesite enakomerno plast Bona Nordic 
Tone izdelka v smeri lesa (8 – 10m2/liter) (120 – 100g/m2). Ohranjajte moker 
rob.

2. V primeru, da želite večjo intenziteto barve ali v primeru, da je prvi nanos  
neenakomeren lahko po 1 – 2 urah nanesete še en nanos.

3. Dovolite, da se zadnji nanos suši 5 – 10 ur.
4. Nežno  pobrusite  tla  z  Bona Scrad padom na nizkih  obratih,  vendar  stroj  

premikajte hitro in sistematično.
5. Posesajte prah od brušenja.
6. Površino zaščitite  z nanosom ali  Bona Craft  Oil-a ali  Bona Hardwax Oil-a.
Glejte odstavek Shema nanosa. Dovolite da se med nanosi suši čez noč.

Bona Rich Tone ne sme biti uporabljen kot zadnji nanos, saj za to ni primeren.

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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  Nanos osnove 

  Vzdrževanje 
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