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Wykończenie 

Olej do zabezpieczenia, konserwacji i pielęgnacji podłóg drewnianych. Również do 
stosowania na surowe drewno. 
 

 
 
Typ oleju:  Modyfikowany olej roślinny 

Składniki stałe:  około 35% 

Rozcieńczanie:  Gotowy do użycia. Nie rozpuszczać. 

Czas schnięcia: - Pomiędzy warstwami:20-30 minut * 
 - Wstępne użycie: 12-18 h* 
 - Pełna twardość: 1 tydzień* 

 *W normalnych warunkach klimatycznych, 20C/60% R.H.  
Narzędzie aplikacyjne: szpachla gumowa do oleju, wałek do oleju lub ścierki. 

Zużycie:  Surowe drewno: 10-20m²/l 
 Konserwacja: 50-100 m²/l 

Bezpieczeństwo:  Nieklasyfikowany 

Ryzyko pożaru:  Tak (zapoznać się z Arkuszem danych dotyczących  

 bezpieczeństwa) 

Mycie narzędzi: Czyszczenie narzędzi spirytusem mineralnym. Suchy materiał 
można usunąć acetonem. 

Okres ważności:  3 lata od daty produkcji w nieotwieralnym oryginalym 
opakowaniu. 

Przechowywanie / Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć    

transpot:  +25°C podczas składowania i transportu. 

  

Sposób utylizacji:  Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone 
zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Wielkość opakowania:      2 x 5 L  (35 paczek na palecie) 
       6 x 1 L  (72 paczek na palecie) 

 
 

 
Upewnij się, że podłoga jest przystosowana do użytku. Powierzchnia, która ma być 
pokryta musi być szlifowana do surowego drewna, sucha i pozbawiona kurzu 
szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. W celu ostatecznego szlifowania 
drewna należy używać Bona Sanding Disc lub siatki ściernej 120. 
 
Przed użyciem należy pozwolić, aby produkt osiągnął temperaturę pokojową    i należy 
dokładnie potrząsnąć  pojemnikiem. Optymalne warunki wynoszą 20-25°C i względną 
wilgotność powietrza 30-60%. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas 
suszenia a niskie temperatury i duża wilgotność wydłużają czas suszenia. 

Minimalna temperatura pracy wynosi 16°C. 
 
 
 

 
 
 
 

Dane techniczne       

Przygotowanie       
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Na surowym drewnie: 
 
Nakładanie: szpachla gumowa, wałek do oleju. Nie zostawiać zacieków. 

1. Po 20-30 minutach, rozprowadzić olej do obszarów bardziej chłonnych.  
W razie potrzeby dodaj więcej oleju. 

2. Powtórzyć krok pierwszy do momentu całkowitego pokrycia powierzchni. 
Ilość warstw jest zależna od typu drewna, zazwyczaj 2-3 warstwy są 
wystarczające. 

3. Po 30 minutach od ostatniej aplikacji, polerować powierzchnię 
 w odpowiednim kierunku używając narzędzi do polerowania wyposażonych 
w zielonego pada. 

4. Usuń resztki oleju tkaniną bawełnianą. 
5. Odczekać 12-18h na wyschnięcie (jeśli podłoga wygląda na niewykończoną, 

dodaj niewielką ilość oleju do tkaniny bawełnianej 
 i poleruj podłogę, po upływie 1h ponownie wypolerować czystym padem). 
Polerować używając Bona Woolpad lub czerwonego pada. 

6. Odczekać 24h przed rozpoczęciem użytkowania. 
 
 
Dla uprzednio olejowanych powierzchni: 
 

1. Oczyścić powierzchnię i usunąć luźny brud. Na bardzo zabrudzonych 
podłogach zaleca się najpierw wyczyścić podłogę Bona Deep Clean Solution 
(5% substancji dodać do wody) i pozostawić do wyschnięcia. 

2. Umieść czerwony pad na wierzchu tkaniny bawełnianej i wlać około 0,1 litra 
oleju w środek pada. Rozprowadzić olej na ściereczce i podkładce pod spód 
maszyny do polerowania. Dodać olej w miarę potrzeb. 

3. Przesuwać maszynę w odpowiednim kierunku i wykańczać wzdłuż słojów. 
Wykończyć krawędzie i kąty ręcznie za pomocą tkaniny z olejem. 

4.  Pozwolić podłodze wyschnąć przynajmniej 1 godzinę i ponownie 
wypolerować za pomocą Bona Woolpad lub czerwony padem. 

 
 

 
 
Regularnie oczyszczać podłogę suchym mopem i / lub odkurzaczem. W razie potrzeby 
wycierać wilgotnym mopem dodając Bona Soap do czystej wody. Uwaga: Zawsze 
czyścić na sucho kiedy tylko jest to możliwe. Do konserwacji i pielęgnacji powierzchni 
należy ponownie nakładać olej Bona Oil 35.Częstotliwość tej operacji zależy od stopnia 
zużycia i może wynosić co 3 lata w gospodarstwie domowym do kilku razy w roku  
w obiektach komercyjnych. 
Szczegółowe instrukcje konserwowania są dostępne na stronie www.bona.com  
i u lokalnych dystrybutorów Bona. 
 
 

Aplikacja       

Konserwacja       

http://www.bona.com/

