Bona Nordic Tone
Tuotekortti

Pintakäsittely

Bona Nordic Tone on esikäsittely, jolla saadaan erittäin valkoinen lopputulos yhdessä
Bona Craft Oil –öljyjen kanssa. Tuote hidastaa puun kellastumista ja sitä voidaan
käyttää havu- ja kovapuilla. Nordic Tonen väriä voidaan säätää lisäämällä max. 5%
Bona MixColour –pigmenttiä.




Kuivuu nopeasti, helppo levittää
Valkoisuutta voidaan säätää levityskertojen määrällä
Vesipohjainen ja hajuton

Tekniset tiedot
Tyyppi:

Lievästi emäksinen liuos, pigmentoitu

Laimennus:

Älä laimenna

Kuivumisaika:

- Levitysten välissä: 1-2 h*
- Ennen öljyä: 5-10 h*
*normaaleissa olosuhteissa, 20C/60% R.H. huolehdi
tuuletuksesta.

Työvälineet:

Öljynlevitysliina tai leveä sivellin

Kulutus:

Noin 8-10 m²/litra puutyypistä riippuen

Turvallisuus:

Ei luokiteltu

Paloriski:

Ei

Puhdistus:

Pese työvälineet vedellä ja saippualla. Kuivunut materiaali
voidaan poistaa hankaamalla vedellä ja saippualla.

Säilyvyys:

3 vuotta tuotantopäivästä avaamattomassa
alkuperäispakkauksessa.

Kuljetus/säilytys:

Lämpötilan tulee olla +5 - 25°C kuljetuksen ja säilytyksen aikana.

Jätteet:

Jätteet ja tyhjät astiat tulee hävittää paikalliste määräysten
mukaisesti.

Pakkauskoko:

3 x 5 litraa

Esityöt
Varmista, että puulattia on tasaantunut lopullisiin käyttöolosuhteisiin, hyvin hiottu, kuiva
sekä puhdas hiontapölystä, vahasta tai muista tartuntaa haittaavista aineista. Anna
tuotteen tasaantua huoneen lämpötilaan ja ravista astiaa erittäin huolellisesti. Kaada
puhtaaseen muoviastiaan ja sekoita tikulla ennen käyttöä ja käytön aikana. Jos tuotetta
tarvitaan paljon, sekoita kaikki erät samaan astiaan ennen käyttöä tasaisen
lopputuloksen varmistamiseksi. Ihanteelliset olosuhteet ovat 20-25C ja 30-60% RH.
Alin käyttölämpötila on 16C.
Tärkeää! Trooppisilla ja kemiallisesti käsitellyillä puulajeilla saattaa ilmetä yllättäviä
rektioita tai hartsien tms. ylösvuotoa. Lopputulos vaihtelee puulajista riippuen. Tee aina
testi halutun lopputuloksen ja yhteensopivuuden varmistamiseksi.
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Tuotekortti

Pintakäsittely

Käsittelyvaihtoehdot
Tuote levitetään puhtaalle puulle.
Vaihtoehto 1
1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil (värillinen/väritön)
1x Bona Hard Wax Oil

Vaihtoehto 2
1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil

Käytettäessä Nordic Tonea värillisten öljyjen alla, suosittelemme pinnan suojausta
kerroksella Bona Hard Wax Oilia. Tämä helpottaa lattian kunnossapitoa ja estää värin
kulumista. Julkisissa tiloissa suosittelemme kahta öljyvahakerrosta.
Levitys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

2

Levitä tasainen kerros (8-10 m /litra (120-100 g/m ) Bona Nordic Tonea puun syyn
suuntaisesti. Käytä öljyn levitykseen suunniteltua kangashihaa tai hienoa, leveää
sivellintä. Käytä märkää työsaumaa.
Haluttaessa lisää valkoisuutta, käsittely voidaan toistaa 1-2 tunnin kuluttua.
Anna lopullisen käsittelyn kuivua 5-10 tuntia.
Hio pinta kevyesti käyttäen Bona Scradia ja matalaa kierroslukua. Liikuta konetta
nopeasti ja järjestelmällisesti.
Imuroi hiontapöly.
Levitä Bona Craft Oil halutussa värissä. Levitä käyttäen Bona WoolPad-laikkaa.
Poista kaikki ylimääräinen öljy ja anna kuivua vähintään 12 h.
Suosittelemme levittämään värillisen öljyn päälle kerroksen Bona Hard Wax Oilia.
Levitä ohuesti telalla

Lattian hoito
Bona Nordic Tonen ei tule olla lattian ainoa pintakäsittely.

Tärkeää
Tässä annettu tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja saattaa muuttua. Käyttäjän
vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Bona voi
taata vain tuotteen laadun, työn asianmukainen suorittaminen on käyttäjän vastuulla.
Tee aina näytepala tai koealue selvittääksesi yhteensopivuuden, ulkonäön ja halutun
lopputuloksen ennen käyttöä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä tuotekortti ja
käyttöturvatiedote.
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