Bona Craft Oil 2K

Finisaje

Fișa Tehnică de Utilizare
Performanță, flexibilitate și design – obțineți aspectul călduros și senzația tactilă a unui
parchet uleiat, plus protecția lacului. Formula deosebită a uleiului Bona Craft Oil 2K,
obținută din uleiuri de plante, beneficiază de o uscare accelerată și rezistență sporită la
uzură. Este ideal pentru esențe, de altfel problematice, precum afzelia, iroko, jatoba,
cireș, nuc și altele, inclusiv stejar afumat și fag aburit. Bona Craft Oil 2K furnizează o
suprafață frumoasă și rezistentă la apă și pătare, gata de a fi data în folosință după doar
8 ore.








Timp de deschidere și pot life extrem de lung – se lucrează foarte ușor cu uleiul
Întărire sigură și rapidă – Funcționeză pe multe esențe exotice
Aplicabil în poziție verticală cu aplicatorul sau rola
Conținut foarte redus de solvenți
Reparabil local
Se poate acoperi cu Traffic, Traffic HD și Naturale 2-comp
Conform cu norma EN 71-3 pentru aplicare pe jucăriile copiilor

Date Tehnice
Bază produs:
Culori:
VOC:
Proporție amestec:
Pot life:
Timp de uscare:

Uleiuri vegetale modificate + întăritor isocyanat
Neutru, Alb, Gri, Umbra/Roșiatic, Maro and Negru
Max 19g/litru (incl. întăritor)
9 părți A (ulei) la 1 parte B (întărotor) 10%
6-8 ore
- Între aplicări: 15-30 minute*
- Trafic usor: Neutru/8 ore* Colorat/12 ore*

Neutru

*în condiții normale de interior, 20C/60% R.H. Asigurați ventilare
adecvată.

Aplicator de ulei, rolă cu păr scurt sau șpaclu de oțel. Pad roșu
sau bej pentru băfuire.
Consum total:
Aprox. 30 m²/litru depinzând de tipul de lemn
Siguranță:
Partea A: Neclasificat, Partea B: Clasificat, vezi fisa de siguranță
pentru mai multe detalii.
Risc de foc:
Neinflamabil, dar risc de auto-aprindere.Cârpele folosite
trebuiesc imersate în apă sau plasate în container metallic.Vezi
fișa de siguranță pentru mai multe detalii.
Curățare:
Curățați uneltele cu alcool tehnic. Materialul uscat se
îndepărtează cu alcool tehnic.
Valabilitate:
2 ani, de la data producției, în recipient sigilat și original.
Depozitare/transport: Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să
depășească +25°C în timpul depozitării și al transportului.
Deșeuri:
Reziduurile și recipientele goale trebuiesc gestionate în
conformitate cu reglementarile locale.
Ambalaj:
6 x 1,25 litru (1125 ml ulei + 125 ml întăritor)

Alb

Unelte aplicare:

Gri

Umbra/Rosiatic

Maro

Preparatire
Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată mediului de utilizare final, este bine șlefuită,
uscată și necontaminată cu praf, ceară sau alți agenți contaminanți. Înaintea utilizării,
lăsați produsul să ajungă la temperatura încăperii. Condițiile optime de aplicare sunt
între 20-25C și 30-60% umiditate relativă a aerului. Temperatura ridicată și umiditatea
redusă vor reduce timpul de uscare, temperatura scăzută și umiditatea ridicată vor
prelungi timpul de uscare. Temperatura minima de utilizare este de 16C. Folosiți
mănuși de cauciuc, ochelari de protective și botoșei protectori pentru încălțăminte în
timpul aplicării.
ATENTIE!
 Șlefuirea lemnului precum și proprietățile acestuia vor influența culoarea finală.
Culoarea va trebui evaluate doar după finisajul final. Diferențele de culoare, urmele,
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colorarea neuniformă, etc. nu sunt deficiențe ale produsului, sunt doar
responsabilitatea aplicatorului! Dacă aveți dubii, efectuați un test cu ulei si lac
înainte de aplicare.
Sfat:Pentru obținerea unei coorări mai intense și uniforme, lemnul poate să fie umezit
cu apă înainte de aplicarea uleiului. Șlefuiți și curățați podeaua. Aplicați apă în strat
subțire cu un burete sau o rolă cu păr scurt. Lăasți să se usuce suprafața minim 2 ore
înainte de aplicarea uleiului.

Alt. 1 – Uzură moderată/ridicată
Bona Craft Oil 2K

Alt. 2 – Uzură comercială ridicată
1x Bona Craft Oil 2K
2x Bona Traffic / Traffic HD / Naturale 2-comp

Alt. 3 – Uzură moderată/ridicată
1x Bona Tone
1x Bona Craft Oil 2K
2x Bona Hardwax Oil

Dacă podeua prezintă multe rosturi sau goluri de mari dimensiuni, atunci turnați
amestecul de ulei într-un recipient și aplicați uleiul din recipient folosind o rolă.
Suprafețele fără rosturi se vor trata foarte ușor folosnd aplicatorul Bona pentru ulei sau
spaclul din oțel inoxidabil.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cu ajutorul unui ciocan, introduceți o șurubelniță prin capacul de cauciuc și
străpungeți partea inferioară a containerului superior și apoi așteptați scurgerea
întăritorului (1minut). Îndepărtați containerul superior și amestecați bine conținutul
din recipient.
Aplicați și distribuiți uleiul într-un strat subțire pe parchet. Pe suprafețe mari, lucrați
pe secțiuni a căror îmbinare să se facă ud-pe-ud.
Timp de 15-30 minute lăsați lemnul să absoarbă uleiul iar apoi băfuiți suprafața cu
o mașină monodisc și un pad roșu sau bej.
Aplicați un nou strat de ulei, dacă este necesar, pentru saturarea lemnului.
Așteptați alte 15-30 minute după aplicare, iar apoi ștergeți surplusul de ulei cu o
lavetă de bumbac așezată sub mașina monodisc.
Băfuiți suprafața cu un pad Bona de lână pentru obținerea unui rezultat perfect.
Lăsați suprafața să se usuce minim 8 ore * înainte de expunerea traficului
pietonal. Asigurați o bună ventilare a încăperii în timpul aplicării și al uscării.

WARNING: BONA CRAFT OIL 2K CONȚINE ULEIURI DE USCARE.
RISC DE AUTO-APRINDERE. CARPELE FOLOSITE SE VOR DEPOZITA
ÎN APĂ SAU CONTAINER METALIC ÎNCHIS.

*timp de uscare la 20C/60% RH, posibil timp de uscare prelungit pe esențe tropicale de lemn și
la temperaturi mai scăzute. Încăperea se poate mobile după 12-24 ore, dar așteptați aprox. 1
săptămână înainte de a așeza covoare. Așteptați 1-2 zile înainte de a curața cu mop și detergent.

Întreținere
Curățați podeaua în mod regulat folosind un mop uscat și/sau un aspirator. Cînd este
necesar, ștergeți suprafața cu un mop umed și detergent Bona Soap diluat cu apă
curată. Notă: Folosiți metoda uscată de curățare cît de mult este posibil. Pentru
mentenanță și bun-aspect al suprafeței folosiți Bona Care Oil. Frecvența acestei
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operațiuni este determinată de uzura la care este supusă podeaua și poate varia de la 1
dată la 3 ani în mediu rezidențial, până la de cîteva ori pe an într-un spațiu comercial.
Instrucțiuni detalite despre mentenanță sunt disponibile la www.bona.com

Acoperire cu LAC

Instrucțiuni pentru lăcuire
Pentru a crește rezistența totală a suprafeței și pentru a diminua frecvența mentenanței,
în special în spațiile unde se preconizează un trafic extrem, este recomandată aplicarea
a 2 straturi de Bona Traffic, Bona Traffic HD sau Bona Naturale 2-comp. Această
recomandare se aplică și suprafețelor colorate unde o protecție suplimentară cu lac
asigură menținerea culorii originale.
1.

2.
3.
4.

Aplicați un singur strat de Bona Craft Oil 2K pe parchet în conformitate cu
procedura standard. Pe suprafețele poroase sau foarte absorbante este
recomandata aplicarea unui al2lea strat.Ștergeți surplusul de ulei cu lavete de
bumbac.
Lăsați să se usuce minim 8 ore (min 12 ore pentru ulei colorat). Timpul de
uscare se poate prelungi pe esențele tropicale si/sau în condiții climatice
nefavorabile.
Aspirați.
Amestecați Bona Traffic/Traffic HD cu întăritorul și aplicați 2 straturi folosind
rola. Este recomandată șlefuirea intermediară între straturile de lac pentru
obținerea unui finisaj desăvârșit.

Instrucțiuni pentru hardwax oil
1.

2.
3.
4.

Aplicați un singur strat de Bona Craft Oil 2K pe parchet în conformitate cu
procedura standard. Pe suprafețele poroase sau foarte absorbante este
recomandata aplicarea unui al2lea strat.Ștergeți surplusul de ulei cu lavete de
bumbac.
Lăsați să se usuce minim 8 ore (min 12 ore pentru ulei colorat). Timpul de
uscare se poate prelungi pe esențele tropicale si/sau în condiții climatice
nefavorabile.
Aspirați.
Aplicați 2 straturi de Bona Hardwax Oil. Este recomandată șlefuirea
intermediară între straturile de hardwax oil pentru obținerea unui finisaj
desăvîrșit.

Informațiile furnizate sunt pregătite pe baza celor mai bune cunoștințe curente și nici o reclamație nu poate sa fie
deschisa. Utilizatorul este responsabil să stabilească dacă produsul și recomandările se pretează scopului său,
tipului de lemn și situației existente la momentul utilizării. Bona poate să garanteze doar produsul livrat. O
aplicare profesională și de succes a produsului nu este sub controlul nostru. Dacă aveți dubii, efectuați intâi un
test sau contactați serviciul tehnic Bona. Utilizatorul este rugat să citească și să înțeleagă informațiile furnizate
pe ambalaj, fișa produsului și fișa de siguranță înainte de a folosi produsul.
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