Bona Hardwax Oil

Felületkezelés

Technikai adatlap
A Bona Hardwax olaj természetes olajok és viaszok kiegyensúlyozott
keveréke, mely a kezeletlen fapadlók felületkezelésénél használható. A
Bona Hardwax olaj impregnálja a fát, felületén pedig létrehoz egy
esőlepergető réteget.
•
•
•

Kellemes, meleg faszín
Kiváló víz és portaszító
Gyors száradás, gyors munkafolyamat

Technikai adatok
Összetétel:
Szárazanyag tartalom:
Hígítás:
Száradási idő:
Alkalmazási eszközök:
Anyagszükséglet:
Tisztítás:

Veszélyességi besorolás:
Tűzveszély:
Tárolhatósági idő:
Tárolás/Szállítás:
Hulladék eltávolítása:
Kiszerelés:

Carnauba és candelilla viasz, parafin, napraforgó,
szója és bogáncs olaj
Kb. 48 %
Ne hígítsa
- csiszolás előtt: 6-8 óra*
- könnyű terhelhetőség: min 18 óra*
Jó minőségű ecset vagy rövidszőrű moher henger
2
20-24 m /liter rétegenként
A használt eszközöket lakkbenzinnel tisztítsuk.
A megszáradt maradványok eltávolításához
használjon acetont.
Besorolva (lásd a biztonsági adatlapot)
Igen (lásd a biztonsági adatlapot)
Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva 5
év
Tároljuk hűvös (5°C és 25°C között) és jól szellőző
helyen, gyúlékony anyagoktól távol
A hulladékot és az üres tartályokat a helyi
előírásoknak megfelelően kell kezelni.
4 x 0,75 liter (360 doboz raklaponként)
2 x 2,5 liter (168 doboz raklaponként)
1 x 10 liter (42 doboz raklaponként)

*normális éghajlati feltételek mellet 20°C/60% (relatív páratartalom)
Felület előkészítése
A felszínt teljesen simára kell csiszolni, továbbá tisztának, csiszolópor, olaj vagy más
szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A fa végső csiszolásához Bona
csiszolókorongot vagy Bona csiszolórácsot használjunk (100-120as szemcséjű).
Hagyjuk hogy a termék hőmérséklete elérje a szoba hőmérsékletét, majd használat
előtt jól rázzuk fel. Az optimális szobahőmérséklet 20-25°C 40-60%os relatív
páratartalom mellett. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom csökkenti, míg
az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom pedig növeli a száradási időt.
A minimális hőmérséklet a termék használatához 13°C.
A felületkezelés és a száradás alatt is gondoskodnunk kell a megfelelő szellőzésről.
Fontos!
- Magas olajtartalmú fafajták esetében, mint pl. wenge, merbau, ipe, stb. eltérő lehet a
fa nedvszívó képessége és egyenetlen a száradás. Az említett fafajták esetében az
anyag teljes felületű használata előtt minden esetben egy kis felületen próbát kell
végeznünk.

Bona Magyarország Kft., Hungary, tel.: +36 20 951 1010, hungary@bona.com, www.bona.com/hu
UPDATE 11/2012
oldal 1/2

Bona Hardwax Oil

Felületkezelés

Technikai adatlap
Kezelési táblázat

Kezeletlen fa:
1x Bona Hardwax olaj
Könnyű csiszolás Bona csiszoló koronggal
1x Bona Hardwax olaj
Használat
A legjobb eredményt egy jó minőségű sűrű sörtéjű ecset használatával érhetjük el. A
tartályt használat előtt jól rázzuk fel és néha használat közben is.
1.

A terméket vékony rétegben egyenletesen hordjuk fel az egész felületre.
Kerüljük a tócsák kialakulását. Lehetőség szerint a fa szálirányával egyező
irányban kenjük a fát.

2.

Hagyjuk a felületet 3-4 órán át száradni. Biztosítsuk a jó szellőzést.

3.

Csiszoljuk le a felületet Bona csiszolókoronggal.

4.

Távolítsuk el a port és vigyünk fel még egy vékony réteget a felületre az 1-es
pont alapján.

5.

Ne lépjünk a felületre legalább 18 órán át. Ha lehetséges hagyjuk a felületet
tovább száradni.

Figyelmeztetés: Fennáll az öngyulladás veszélye. A használt rongyokat vízzel töltött
tartályba vagy lezárt fémtartályban tároljuk.
Karbantartás
A padló rendszeres tisztítását száraz moppal vagy porszívóval végezzük. Ha szükséges
nedves moppal töröljük fel a padlót (tiszta vízhez adjunk egy kevés Bona folyékony
szappant). Megjegyzés: Ha lehetséges mindig száraz moppal töröljünk fel.
A padlót Bona Hardwax olaj Refresher-rel kell rendszeresen ápolni.
Erősen kopott padló esetén a felületet Bona csiszolóráccsal (150es szemcséjű)
csiszoljuk le, majd porszívóval tisztítsuk, és végül vigyünk fel a felületre egy újabb réteg
Bona hardwax olajat.
Részletes karbantartási utasítások találhatók a www.bona.com/floorcare oldalon.

Fontos
Műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint jelenlegi legjobb ismereteink
alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem
terhelheti cégünket. Cégünk csak a termékeink mindig azonos minőségére vállal
garanciát. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Amennyiben
kétségei vannak, a termék használata előtt próbát kell végezni. A felhasználó köteles
elolvasni minden információt, amely a termék címkéjén van feltüntetve, továbbá köteles
áttanulmányozni a termék biztonsági adatlapját használat előtt.
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