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Povrchová  
   úprava 

Bona Craft Oil je unikátní směs různých rostlinných olejů, je upravený, 
aby poskytoval lepší impregnaci a dlouhotrvající ochranu dřevěných 
podlah. Speciální směs má nízký zápach, snadno se aplikuje a má nízký 
efekt sežloutnutí. Složení oleje je šetrné k životnímu prostředí, obsahuje 
nízké procento rozpouštědel, méně než 4 %, což také znamená, že dřevo 
může být nasycené po menším počtu aplikací. Vhodné pro dřevěné 
podlahy v komerčním a domácím prostředí, jakož i pro ošetření nábytku a 
jiných výrobků ze dřeva.  
 

 Extrémně vysoký stupeň nasycení  

 Rychlé schnutí a snadno se aplikuje 

 Nízký obsah rozpouštědel a zápachu  

 Bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky dle normy   
EN 71-3  

 
 

 
 
Druh produktu:  Modifikovaný rostlinný olej  
Barvy: Neutrální/ Přírodní, Graphite/ Grafit, Frost/Led, Ash/ Popel,   
 Umbra/ Hnědá a Clay/Jíl 
Obsah sušiny:  cca. 96-98% (v závislosti na barvě) 
VOC: <4% 
Ředění:  Neředit 
Doba schnutní: - Mezi aplikacemi: 15-30 minut* 
 - Lehké zatížení: 24 hodin* 

*za normálních podmínek v interiéru: při 20C/60% rel.vlhkost. 
Zajistěte řádné větrání. 

Nářadí pro aplikaci:  Olejuvzdorná gumová stěrka, Bona Wool Pad (bavlněný hadr) 
nebo nerezová stěrka.  

Celková spotřeba:  cca 20 m²/litr v závislosti na typu dřeviny 
Bezpečnost:  neklasifikován 
Nebezpečí požáru:  Nehořlavý. Nebezpečí samovznícení, viz bezpečnostní list pro 

více informací. 
Čištění: Nářadí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze 

odstranit technickým benzínem.  
Doba skladování:  2 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.   
Skladování/přeprava:  Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během 

skladování a přepravy. 
Likvidace:  Odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s 

místními předpisy.  

Balení:  2,5 & 5 litrů 

  

Technické údaje        


