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Öljyt 

Suorituskykyä, monipuolisuutta ja designmahdollisuuksia – yhdistä öljytyn pinnan 

kauneus ja tuntuma lakkapinnan kestävyyteen. Bona Craft Oil 2K:n ainutlaatuinen 

kasviöljyistä tehty koostumus tarjoaa nopean kuivumisajan ja paremman 

kulutuskeston.  Tuote on erinomainen hankalille puulajeille kuten afzelia, iroko, jatoba, 

kirsikka, pähkinä ynnä muut, mukaan lukien savutammi ja höyrypyökki. Bona Craft Oil 

2K takaa kauniin, vettä ja tahroja vastustavan pinnan ja on valmis kevyeen käyttöön vain 8 

tunnissa. 

 

 Ainutlaatuisen pitkä käyttöaika kovetteen lisäyksen jälkeen 

 Nopea ja varma kovettuminen - toimii vaikeillakin puulajeilla 

 Työskentely pystyasennossa lastalla tai telalla 

 Erittäin vähän liuottimia 

 Voidaan paikkakorjata 

 Voidaan lakata tuotteilla Traffic, Traffic HD ja Naturale 2-K 

 Täyttää standardin EN 71-3 Käyttö lasten leluissa 

 

 

 

 
 

Koostumus:  Modifioidut kasviöljyt + isosyanaattikovete 

Värit: Neutral, Frost, Ash, Umbra, Clay ja Graphite 

VOC: Max 19g/litra (sis. kovete) 

Sekoitus:  9 osaa A (öljy) 1 osaan B (kovete) 10% 

Käyttöaika: 6-8 h 

Kuivumisaika: - Levitysten välillä: 15-30 min* 

 - Kevyt käyttö: Neutral/8*   Värilliset/12 h* 
*normaaleissa olosuhteissa, 20C/60% R.H. Varmista ilmanvaihto. 

Työvälineet:  Bona öljylasta, lyhytkarvainen tela tai teräslasta. Punainen tai 

beige laikka hiertämiseen. Puuvillakangas kuivaamiseen. 

Kulutus:  Noin 30 m²/litra puu- ja ladontatyypistä riippuen 

Turvallisuus:  Osa A: Ei luokiteltu,  Osa B: Luokiteltu, katso 

käyttöturvallisuustiedote. 

Paloriski:  Ei syttyvä, kuitenkin itsesyttymisvaara on olemassa. Käytetyt 

kankaat ja muu öljyinen materiaali tulee upottaa veteen tai laittaa 

suljettuun metalliastiaan. Katso käyttöturvatiedote. 

Puhdistus: Työvälineet ja kuivunut materiaali voidaan poistaa 

lakkabensiinillä. 

Säilyvyys:  2 vuotta tuotantopäivästä avaamattomassa 

alkuperäispakkauksessa.  

Varastointi: Lämpötilan tulee pysyä välillä +5°C … +25°C kuljetuksen ja 

säilytyksen aikana 

Jätteet:  Jätteet ja tyhjät astiat tulee hävittää paikallisten säädösten 

mukaisesti. 

Pakkauskoko:  6 x 1,25 litraa (1125 ml öljy + 125 ml kovete) 

 

 

 
 

Varmista, että lattia on tasaantunut käyttöolosuhteisiinsa. Käsiteltävän pinnan tulee olla 
tasainen, hyvin hiottu, kuiva ja puhdas hiontapölystä, öljystä, vahasta tai muusta liasta. 
Viimeiset hionnat tulee tehdä hiomaverkolla karkeudella P150. Huom! Suosittelemme 
kittaamaan kaikki saumat ja raot Bona Mix&Fill Plus –kitillä ns. ylösvuodon estämiseksi. 

Öljyn tulee olla huoneenlämpöistä. Sekoita öljy huolellisesti ennen käyttöä ja käytön 
aikana tikulla. Paras työskentelylämpötila on 20-25°C ja ilman suhteellinen kosteus 30-
60%. Minimilämpötila on 16°C. Käytä suojalaseja, suojakäsineitä ja suojaavia 

jalkineita työn aikana. 

 

 

 

Tekniset tiedot        

Esityöt        

Väritön / 

Neutral 

Frost 

Ash 

Umbra 

Clay 
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Öljyt 

Huomioitavaa!  

 Tuotetta ei voida käyttää harjatuilla pinnoilla tai viistetyillä reunoilla. Kaikki 
ylimääräinen öljy on ehdottomasti poistettava lattian pinnasta! 

 Hionta ja puun ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen väriin. Tulosta voidaan 
arvioida vasta valmiilla pinnalla. Värierot ja jäljet tms. ovat käyttäjän vastuulla! 
Tee aina testi käyttäen koko järjestelmää.  

Vinkki: Lattiaan saadaan tasaisempi ja syvempi väri kastelemalla se ennen öljyn 

levitystä. Toimenpide on yksinkertainen, mutta tehtävä huolellisesti. Levitä ohuesti vettä 
koko alalle kankaalla tai lyhytnukkaisella telalla. Varmista, ettei kuivia kohtia jää, ne 
näkyvät lopputuloksessa huomattavasti vaaleampina. Anna kuivua vähintään yön yli tai 
kunnes pinta on varmasti kuiva. Kastelu lisää puupinnan tartunta-alaa, jolloin lattiaan 
saadaan enemmän pigmenttejä. Huom! suurempi tartunta-ala lisää petsin kulutusta ja 

kuivumisaikaa 

 

 

Vaihtoehto 1  

Bona Craft Oil 2K 

Vaihtoehto 2 – raskas kaupallinen kulutus 

1x  Bona Craft Oil 2K 

2x  Bona Traffic / Traffic HD / Naturale 2-K 

Vaihtoehto 3 

1x  Bona Tone 

1x  Bona Craft Oil 2K 

2x  Bona Hardwax Oil 

 

 

 
 

Jos lattiassa on suuria kittaamattomia rakoja, käytä telaa ja maalauskaukaloa. 

Tasaisella, raottomalla lattialla levitys on helpointa Bona öljylastalla tai teräslastalla. 

 

1. Lyö vasaralla piikki tai ruuvimeisseli läpi ylemmän astian pinnasta ja pohjasta. 

Anna sisällön valua alempaan astiaan (min. 1 min). Poista ylempi astia ja sekoita 

komponentit A ja B erittäin huolellisesti. 

2. Levitä ohut öljykerros lattialle. Jaa suurempi ala osiin, mutta levitä aina ”märkää 

märälle”. 

3. Anna öljyn imeytyä 15-30 minuuttia ja hierrä öljy lattiaan koneellisesti, käyttäen 

punaista tai beigeä laikkaa.  

4. Jos puu näyttää kuivalta, lisää öljyä. 

5. Anna kuivua toiset 15-30 minuuttia ja poista ylimääräinen öljy kuivaamalla lattia 

koneellisesti puuvillakankailla.  

6. Kiillota pinta virheettömäksi Bona Woolpad –villalaikalla. 

7. Anna kuivua vähintään 8 h* ennen kävelyä. Varmista hyvä tuuletus työ- ja 

kuivumisaikana.  

 
 

 
 

 
*Kuivumisaika 20C/60% RH, trooppiset puulajit ja matala lämpötila saattavat pidentää 

kuivumisaikaa. Huone voidaan normaalisti kalustaa 12-24 tunnissa, mutta odota n. viikko ennen 

mattojen laittoa.  Anna kuivua 1-2 päivää ennen märkäsiivousta. 

 

 

 

 

 

 

Varoitus: BONA CRAFT OIL 2K SISÄLTÄÄ KOVETTUVIA ÖLJYJÄ. 

ITSESYTTYMISVAARA!  KÄYTETYT KANKAAT JA MUU ÖLJYINEN 
MATERIAALI TULEE LAITTAA VETEEN TAI SULJETTUUN METALLI-
ASTIAAN. 

Käsittelyvaihtoehdot        
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Puhdista lattia säännöllisesti imurilla tai mikrokuitumopilla. Pese tarvittaessa nihkeällä 
mopilla käyttäen Bona Soap –pesuainetta. Käytä aina mahdollisimman kuivaa 
pesuvälinettä. Lattian huolto: Levitä ohut kerros Bona Care –huoltoöljyä. Huollon tarve 
voi vaihdella kotikäytön kolmesta vuodesta julkisten tilojen muutamaan vuosittaiseen 
käsittelykertaan.  

 

 
 

Lakkausohje 

 

Lattian kulutuskesto lisääntyy ja huollon tarve laskee merkittävästi lakkaamalla. 

Suosittelemme lakkausta erityisesti raskaan kulutuksen kohteisiin. Levitä 2 kerrosta 

Bona Traffic, Bona Traffic HD tai Bona Naturale 2-K –lakkaa ohjeiden mukaan. 

Erityisesti värilliset lattiat hyötyvät lakkakerroksesta. Huom!  Bona Craft Oil 2K voidaan 

lakata vain, jos tuotetta ei ole yhdistetty muiden tuotteiden kanssa, kuten Bona 

Mixcolour tai Bona Tone. 

 

 

1. Levitä Bona Craft Oil 2K ylempänä olevan ohjeen mukaan. 

2. Anna kuivua vähintään 8 h (min. 12 h värillisillä öljyillä). Kuivumisaika saattaa 

olla pidempi hankalissa ilmastoissa tai vaikeilla trooppisilla puulajeilla. 

Varmistaaksesi, että pinta on kuiva, pyyhkäise paperi- tai kangasliinalla. Mikäli 

liinaan jää runsaasti pigmenttejä, pinta on märkä. Jatka vasta, kun pinta on 

täysin kuivunut. 

3. Imuroi lattia. 

4. Levitä 2 kerrosta Bona Traffic/Traffic HD tai Naturale 2K –lakkaa ohjeen 

mukaan. Suosittelemme välihiontaa lakkakerrosten välissä virheettömän 

pinnan aikaansaamiseksi. Käytä Scrad-laikkaa. 

 

 

Ohje Bona HardwaxOil -öljyvahalle 

 

1. Levitä Bona Craft Oil 2K ylempänä olevan ohjeen mukaan. 

2. Anna kuivua vähintään 8 h (min. 12 h värillisillä öljyillä). Kuivumisaika saattaa 

olla pidempi hankalissa ilmastoissa tai vaikeilla trooppisilla puulajeilla. 

3. Imuroi lattia. 

4. Levitä 2 kerrosta Bona HardwaxOilia ohjeen mukaan. Suosittelemme 

välihiontaa kerrosten välissä virheettömän pinnan aikaansaamiseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tämä ohje 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. 
 
 
Lisätietoa tuotteista saat valmistajalta www.bona.com tai maahantuojalta www.pakcem.com. 

 

Hoito lattiaöljynä        

Pintakäsittely        

http://www.bona.com/
http://www.pakcem.com/

