Bona Decking Oil

Zaključevanje

Tehnični list

Bona Decking Oil je koncentrirana mešanica rastlinskih olj, prirejena za odlično
impregnacijo in dolgotrajno zaščito lesenih teras in drugih zunanjih lesenih površin. Ščiti
pred vdorom vlage in zmanjšuje upogibanje in pokanje lesa.
 Dolgotrajna zaščita pred vremenskimi vplivi
 Vsebuje UV zaščito
 Zmanjša pokanje in upogibanje lesa
 Hitro sušenje in enostaven za uporabo
 Nizka vsebnost hlapnih organskih spojin in skoraj brez vonja

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:
Barve:
Hlapna organska spojina:
Redčenje:
Čas sušenja:
Orodje za nanašanje:
Poraba:
Varnost:
Nevarnost požara:
Rok uporabe:
Čiščenje orodja:

Skladiščenje:
Odstranjevanje:
Pakiranje:

Spremenjeno rastlinsko olje
Nevtralna, Mahagoni, Teak, Bela
~6 %
Se ne redči
Med nanosi: 30 – 60 min
Lahka obremenitev: 24 ur
Bona moher valjček, široka kakovostna krtača
Približno 20m2 / liter, odvisno od vrste lesa
Nerazvrščeno
Ni vnetljivo. Nevarnost samovžiga (za več informacij glej
varnostni list)
3 leta od datuma proizvodnje v neodprti originalni
embalaži
Orodje je potrebno očistiti z belim špiritom takoj po
uporabi. Za odstranitev zasušenega produkta prav tako
uporabite beli špirit.
Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali preseči
+25°C, med skladiščenjem/prevozom.
Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v
skladu z lokalnimi predpisi.
2,5 & 10 litrov

Priprava
Površina, ki jo boste obdelali z Bona Decking oljem, mora biti iz golega lesa in suha.
Vlaga v lesu ne sme presegati 18% relativne vlažnosti. Naoljena ali voskana tla morajo
biti temeljito očiščena z Bona Deep Clean sistemom ali Bona Decking Reviver pred
nanosom novega olja.
Na novo narejene terase se ne sme takoj obdelati, pač je potrebno pustiti da je lesena
površina nekaj tednov izpostavljena vremenskim vplivom. Zaradi tega postane les
porozen in bolj vpojen za Bona Decking Oil.
Optimalni pogoji uporabe so med 18 – 25 °C. Visoke temperature in nizka vlažnost
skrajšujejo čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujejo čas
sušenja. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.
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Tehnični list
Shema nanosa
Neobdelan les
1-2 poznejša nanosa Bona
Decking Oil

Nanos osnove

Dobro premešajte vsebino embalaže.
1.

Nanesite 1 – 2 plasti olja enakomerno in tenko z uporabo široke krtače ali
drugega primernega orodja.

2.

Ko je terasa naoljena, odstranite odvečni material z bombažno krpo.

3.

Dovolite, da se suši vsaj 24 ur, preden površino pohodno obrmenite. V
primeru, da začne deževati preden se olje utrdi, bo najverjetneje potrebno
ponovno nanesti tenko plast olja.
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.

Čas sušenja (pri 20C / 60% relativne vlažnosti): 24 ur, pričakujete daljši čas sušenja
pri nizkih temperaturah in visoki vlažnosti.

Vzdrževanje
Teraso občasno sperite z milom in vodo. Če se začnejo kazati znaki obrabe npr. suh,
obrabljen videz, potem je mogoče uporabiti dodatno plast Bona Decking olja za
izboljšanje površine in podaljšanje življenjske dobe preden gre obraba predaleč. Siv,
razpadel les je potrebno temeljito očistiti z Bona Deep Clean System ali Bona Decking
Reviver pred ponovnim razoljevanjem.
Podrobna navodila so na voljo na www.bona.com.

Pomembne
informacije
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. Uporabnik
mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in
varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.
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