Bona Oil 90
Coatings
Whether looking for shine, colour, slip resistance or durability, Bona is able to
provide a solution. We can guarantee a first-class result - beautiful, durable
and easy-to-manage wooden floors, irrespective of what type.
Pioneering in 1970s with waterborne finishes, today Bona is world leading
offering a full range of solvent-free finishes. On the following pages you will find
everything you need, from primers to coatings and shadings.
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Finishes
Primers
Bona Naturale
Bona Sportive
Oils & Waxes

Coatings

Bona Oil 90
Bona Oil 90 je vytvrzovací tálový olej obsahující méně
než 10% rozpouštědel a je určen k povrchové úpravě
neošetřených dřevěných podlah vystavených normálnímu nebo silnému provoznímu zatížení. Vzhledem k
jeho snadné aplikaci a rychlému schnutí může být povrchová úprava dřevěné podlahy realizována během
jednoho pracovního dne.

Vlastnosti

Technická data

•

Základem je tálový olej získaný ze dřeva borovice

Pojivo :

Esterifikovaný tálový olej

•

Obsah sušiny je 90%

Obsah sušiny:

Cca. 90%

•

Snadné zpracování

Hustota:

920 kg/m3

•

Realizace v jednom dnu

•

Rychlé schnutí

•

Prakticky nevzlíná ze spár

•

Výborné krytí

•

Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný
Čas mezi aplikacemi:

Cca. 20 minut

Nářadí k aplikaci:

Splňuje kritéria norem RAL-UZ 38 na obsah VOC
(prchavých organických látek) a emisí formaldehydu

Rozpouštědlům a olejům vzdorný
pryžový aplikátor, nerezová špachtle

Spotřeba:

•

Splňuje kritéria normy DIN EN 71/3 pro použití k
povrchové úpravy hraček

Cca.1 litr / 10–12m2, v závislosti na
typu dřeva

Zdravotní rizikovost:

Nepodléhá klasifikaci

•

Splňuje kritéria norem DIN 18032-2 na protikluzné
vlastnosti povrchů sportovních podlah

Nebezpečí požáru:

Ano. Dle ČSN 65 0201 je hořlavina
III.tř. nebezpečnosti

•

Počet nanášených vrstev: 2

Teplota vzplanutí:

80,5ºC

Kód odpadu:

08 01 11

Osvědčení o zpětném
odběru a využití
odpadu z obalů:
Společnost EKO-KOM, Osvědčení
č. EK-F-050 20 134.
Trvanlivost a
podmínky skladování:

Balení:

Nejméně 2 roky od data výroby
v neotevřeném původním balení.
Chraňte před mrazem.
Přírodní verze, karton 2x 5 litrů v
plechovkách.

