Bona Wax Oil Refresher

Finishing

Karta techniczna

Bona Wax Oil Refersher jest produktem przeznaczonym do konserwacji Bona Hard
Wax Oil, ale może być stosowany na Bona Craft Oil dla zwiększenia ochrony przed
wodą i innymi zachlapaniami. Bona Wax Oil Refresher zawiera skondensowane oleje
naturalne
i
woski.
Zawiera
mniej
niż
2%
rozpuszczalnika.
Największe zalety:
•
Szybo schnie i jest łatwy do zastosowania
•
Niska zawartość rozpuszczalników i słaby zapach
•
Bezpieczny do stosowania na zabawkach dla dzieci, zgodny z normą EN 71-3

Dane techniczne
Zemulgowane oleje roślinne i woski
Około. 70%
<2%
Nie rozcieńczać
- Do lekkiego obciążenia 12 godzin*
Bona Wool Pad lub szpachla ze stali nierdzewnej
Około 50-80 m²/l w zależności od rodzaju drewna
Nie sklasyfikowany
Tak. Zapoznać się z Kartą Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.
Mycie narzędzi:
Do mycia narzędzi używać benzyny lakowej.
Zaschnięty materiał usuwać benzyną lakową
Okres przydatności do użycia: 3 lata od daty produkcji, w nieotwieranym oryginalnym
opakowaniu.
Przechowywanie/transport:
Magazynowanie w temperaturze dodatniej w dobrze
wentylowanym
pomieszczeniu
z
dala
od
niekompatybilnych materiałów i źródeł zapłonu.
Postępowanie z odpadami:
Resztki produktu i puste opakowania powinny
być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:
12 x 1 l
0
*w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20 C, wilgotność
względna 60%

Rodzaj produktu:
Zawartość substancji stałych:
VOC:
Rozcieńczanie:
Czas schnięcia:
Narzędzia:
Zużycie:
Bezpieczeństwo:
Zagrożenie pożarem:

Przygotowanie
Jeśli to konieczne, podłogi wcześniej zabezpieczone Bona Craft Oil lub Bona Hard Wax
muszą być dokładnie oczyszczone przy użyciu mydła lub Bona Deep Clean System
i pozostawione do wyschnięcia przed nałożeniem Bona Wax Oil Refresher.
Doprowadzić produkt do temperatury pokojowej, wstrząsnąć pojemnikiem przed
użyciem. Minimalna temperatura do stosowania wynosi 16°C.

Aplikacja
1.
2.

Aplikować cienko Bona Wax Oil Refresher na podłogę przy użyciu padu
wełnianego Bona Wool Pad lub szpachli ze stali nierdzewnej.
Usunąć z podłogi nadmiar Bona Wax Oil Refresher bawełnianą ścierką
bezpośrednio po nałożeniu i pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin. Należy
się spodziewać dłuższego czasu schnięcia na drewnach egzotycznych
i w niższych temperaturach.

OSTRZEŻENIE Bona Wax Oil Refresher zawiera szybkoschnące oleje. Istnieje ryzyko
samozapłonu. Zużyte szmatki i inne zabrudzone produktem materiały powinny być
umieszczone w naczyniu z wodą lub zamykanych metalowych pojemnikach.
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Regularnie czyścić podłogę za pomocą mopa na sucho i / lub odkurzacza. Gdy trzeba,
wytrzeć wilgotnym mopem z Bona Soap zgodnie z Kartą techniczna Bona Soap.
Zawsze czyścić podłogę metodą jak najbardziej suchą. Stosować Bona Oil Wax
Refresher wielokrotnie, aby zamknąć pory w drewnie i dobrze nasycić drewno aby nie
przyjmowało brudu i wilgoci. Częstotliwość tej operacji zależy od stopnia zużycia i może
wynosić od co 3 lata w udomowionych środowiska do kilku razy w roku obiektach
użyteczności publicznej.
Szczegółowa instrukcja jest dostępna na www.bona.com
Ważne uwagi
Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej
wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest
odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami
został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas
aplikacji. Bona jest odpowiedzialna za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast
profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą.
W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do
przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej,
etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.
.
Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej
www.bona.com.
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