Bona Decking Oil
Ficha técnica

Acabamentos

Bona Decking Oil é uma mistura concentrada de óleos vegetais modificados para
conseguir uma impregnação superior e uma proteção de longa duração para os
pavimentos e outras superfícies de madeira que estejam à intempérie. Realça o veio
natural da madeira ao mesmo tempo que a protege contra a entrada de humidade,
reduzindo assim o elevado risco da madeira se fissura ou se deformar.






Proteção de longa duração contra as inclemências do tempo
Contém proteção UV
Reduz as rachas e a deformação da madeira
Secagem rápida e fácil de aplicar
Baixo conteúdo em COV e baixa emissão de cheiros

Dados técnicos
Base do produto:
Óleos vegetais modificados
Cores:
Neutro, Mogno, Teka
COV:
~6 %
Dissolução:
Não diluir
Tempo de secagem: - Entre aplicações: de 30 a 60 min.
- Utilização moderado: 24 horas
Ferramentas de
aplicação:
Trincha larga, rolo Bona
Rendimento:
Aprox. 20 m²/litro, dependendo do tipo de madeira
Segurança:
Não classificado
Risco de
incêndio:
Não inflamável.
Risco de
auto ignição:
consulte a ficha de segurança para mais informação.
Limpeza:
Limpe as ferramentas com dissolvente. O material seco pode-se
eliminar com dissolvente.
Validade:
2 anos a partir da data de produção no seu recipiente original
sem abrir
Armazenagem
/Transporte:
A temperatura durante o armazenamento e o transporte não
deveria estar por debaixo de +5°C nem exceder os +25°C.
Eliminação
de resíduos:
Os resíduos e os recipientes vazios deverão gerir-se conforme
as normas locais.
Tamanhos:
2,5 e 10 litros

Preparação
A superfície a tratar deve ser composta por madeira virgem e tem de se encontrar
seca. A percentagem de humidade da madeira não deve superar os 18% de HR. A
madeira oleada, encerada e/ou degradada deveria ser limpa por completo com o
sistema Bona Deep Clean ou com o Bona Decking Reviver antes de aplicar o novo
óleo.
Os pavimentos de madeira instalados recentemente não devem ser tratados de forma
imediata após a instalação, devem numa primeira fase estar exposto à climatologia
durante várias semanas. Isto fará com que a madeira adquira porosidade e
absorvência para o óleo Bona Decking Oil.
As condições óptimas de aplicação são entre 18ºC e 25ºC. Uma temperatura elevada
e uma humidade baixa reduzem o tempo de secagem, enquanto que uma temperatura
baixa e uma humidade elevada prolongam o tempo de secagem. A temperatura
mínima de uso é de 13ºC.
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Tratamento
Madeira não tratada
1-2 aplicações sucessivas de
Bona Decking Oil

Aplicação
Agite bem o frasco.
1.

Aplique uma ou duas camadas de óleo de maneira uniforme e bem estendida
utilizando uma trincha larga ou qualquer aplicador adequado.

2.

Quando o deck estiver saturado, elimine todo o óleo sobrante com um pano
de algodão.

3.

Deixe que o pavimento seque pelo menos durante 24 horas antes de utilizar.
Durante esse tempo evite a passagem de pessoas. Se chover sobre o
pavimento antes de que o óleo seque, pode ser necessário aplicar novamente
uma fina camada de óleo

AVISO: BONA DECKING OIL CONTÉM ÓLEOS SECANTES. EXISTE
RISCO DE IGNIÇÃO ESPONTÂNEA. OS TRAPOS, PANOS OU
SIMILIARES UTILIZADOS DEVERIAM SER INTRODUZIDOS EM ÁGUA
OU EM RECIPIENTES METÁLICOS FECHADOS.

Tempo de secagem (a 20C/60% HR): 24 h; se durante o tempo de secagem as
temperaturas são baixas e a humidade elevada, há que esperar um maior tempo de
secagem.

Manutenção
Lave o pavimento de forma ocasional com água e Bona Soap. Se começa a mostrar
sinais de desgaste como, por exemplo, um aspeto mais claro ou mais seco, então
poder-se-á apliciar outra camada de Bona Decking Oil para melhorar a superfície e
prolongar a vida do pavimento antes de que o desgaste piore. A madeira cincenta e
degradada deve ser limpa a fundo com o sistema de Limpeza Bona Deep Clean
System ou com o Bona Decking Reviver antes de voltar a aplicar o óleo.
Dispôe de instruções detalhadas na web www.bona.com

Aviso importante
A informação fornecida proporciona-se de boa-fé e com base nos melhores
conhecimentos com os quais contamos na data da sua emissão, mas pode não estar
completa. O utilizador é o responsável de se certificar de que o produto e as
recomendações ressaltadas neste documento são aptas para o seu propósito, para o
tipo de madeira e para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. A
Bona só pode garantir o produto que se entrega. A aplicação profissional, por tanto
com êxito, do produto está fora do nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma
prova preliminar ou entre em contacto com o serviço técnico da Bona. O utilizador
deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e as
fichas de segurança antes de utilizar este produto.
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