Bona Oil 25

Öljyt

Tuotekortti
Bona Oil 25 –hoitoöljy on kovettuva mäntyöljy, joka on tarkoitettu Bona öljyillä
käsiteltyjen lattioiden säännölliseen hoitoon. Tuotteen jatkuva käyttö säilyttää lattian
alkuperäisen, luonnollisen ulkonäön ja antaa lisäsuojaa ja kulutuskestoa.
• Tarkoitettu huoltotyöhön
• Kuiva-ainepitoisuus 25%
• Kuivuu nopeasti
Tekniset tiedot

Tyyppi:

Esteroitu mäntyöljy

Kuiva-ainepitoisuus:

N. 25%

Sekoitussuhde:

Käyttövalmis, älä ohenna

Kuivumisaika:

Levityskertojen välillä 30 - 45 min*
Kävelykuiva 4 - 12 tuntia*

Työvälineet:

Lautashiomakone, punainen laikka, kangas

Kulutus:

20 - 100 m² / litra riippuen puulajista, levitystavasta ja
lattiatyypistä

Turvallisuus:

Luokiteltu (ks. käyttöturvatiedote)

Syttyvyys:

Kyllä (ks. käyttöturvatiedote)
Huom! Öljyiset kankaat tms. saattavat olla itsesyttyviä!

Leimahduspiste:

36°C

Varastointi:

Ei saa jäätyä, kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C…+25°C

Käyttöikä:

Vähintään 2 vuotta tuotantopäivämäärästä avaamattomassa
alkuperäispakkauksessa

Pakkauskoko:

2 x 5 litraa (35 laatikkoa/lava)

Jätteet:

Jätteet tulee hävittää voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Älä kaada viemäriin.

*normaaleissa olosuhteissa, 20 C/60% R.H.
Esityöt
Imuroi lattialta pöly, hiekka ym. lika. Puhdista lattia pesuaineliuoksella (noin 0,2 litraa
Bona Soap 10 litraan vettä). Odota, kunnes lattia on täysin kuiva. Erittäin likaisissa
kohteissa voidaan käyttää esim. kiillotusimuria ja vihreää hankauslevyä.
Lattian hoito

Kotikäyttö
Levitä Bona Oil 25:ttä hyvin ohuesti puuvillakankaalla. Anna kuivua vähintään tunnin
ajan. Kiillota käsin punaisella kuitukankaalla tai hankauslevyllä. Vältä lattialla kävelyä
kuivumisaikana.
Koneellinen hoito - keskikova kulutus
Aseta lattialle puuvillakangas ja sen päälle punainen laikka. Kaada laikan keskelle noin
1 desilitra hoitoöljyä ja levitä öljy lattianhoitokoneella noin 10 neliömetrin alalle. Toista
kunnes koko lattia on ohuen öljykalvon peitossa. Liikuta konetta ristikkäisissä
suunnissa, jotta öljyä imeytyy tasaisesti joka paikkaan. Lopeta puun syyn suuntaisesti.
Reunoilla ja nurkissa öljy levitetään käsin puuvillakankaalla. Anna lattian kuivua
vähintään tunnin ajan. Kiillota punaisella hankauslevyllä liikuttaen konetta ristikkäisiin
suuntiin ja viimeistele puun syyn suuntaisesti. Jos mahdollista, käytä nopeutta 300 rpm.
Anna lattian kuivua vähintään 12 tuntia ilman kävelyä.
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Koneellinen hoito - raskas kulutus
Levitä Bona Oil 25:ttä mopilla, harjalla tai telalla niin, että pinta on kostea. Käytä
vähemmän öljyä huonekalujen alla ja paikoissa, joissa kulutus on pientä. Anna öljyn
imeytyä 30-45 minuuttia ja aja pinta lattianhoitokoneella, ruskealla laikalla puun syyn
suuntaisesti. Jos öljypinta näyttää kuivalta työn aikana, lisää hieman öljyä. Poista
imeytymätön öljy lattialta koneen alle laitetulla puuvillakankaalla, nurkat tulee kuivata
käsin. Poista mahdolliset öljypisarat ja roiskeet välittömästi. Anna lattian kuivua 4-12
tuntia käyttämättömänä ja sen jälkeen kiillota lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.
Jos pinnassa näkyy laikan jälkiä tai jos halutaan kiiltävämpi lopputulos, aja lattia
kertaalleen laikan alle asetetulla puuvillakankaalla.

TÄRKEÄÄ! ÖLJYISET KANKAAT JA MUUT MATERIAALIT SAATTAVAT OLLA
ITSESYTTYVIÄ. LAITA KAIKKI ÖLJYINEN MATERIAALI VESIASTIAAN TAI
SULJETTUUN METALLIASTIAAN.
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