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Tirando todo o potencial
de um óleo
Bona Craft Oil 2K – Rendimento, versatilidade e desenho

Verniz

Bona Craft Oil 2K
Tirando todo o potencial de um óleo
Rendimento, versatilidade e desenho: obtenha o aspeto
acolhedor e tato de um pavimento oleado, com a proteção
de um verniz.

Alt. 1 – Desgaste
moderado / elevado
Bona Craft Oil 2K •

A fórmula única do óleo Bona Craft Oil 2K, elaborado a partir
de óleos procedentes de plantas modificadas, proporciona
um tempo de secagem acelerado e uma resistência
reforçada contra o desgaste. Funciona perfeitamente numa
ampla variedade de espécies de madeiras, inclusivamente
aquelas que costumam ocasionar problemas com outros
produtos, como a madeira de jatobá, cerejeira, nogueira e
outras. Oferece uma superfície forte e formosa resistente
contra a água e as manchas, e fica pronta para uma utilização
moderada em apenas 8 horas.

Madeira virgem •

Alt. 2 – Desgaste
comercial muito elevado
2x Bona Traffic / Traffic HD / Traffic Natural •
1x Bona Craft Oil 2K •
Madeira virgem •

Alt. 3 – Desgaste
moderado / elevado
1-2x Bona Hard Wax Oil •

Parte do sistema Bona Oil System

1x Bona Craft Oil 2K •
1x Bona Rich Tone •
Madeira virgem  •

Aplicação
Para uma maior proteção, revista com Bona Traffic, Bona Traffic HD,
ou Bona Naturale 2-comp.
Cores disponíveis: Neutral, Graphite, Frost, Ash, Umbra e Clay

Vantagens principais

Dados técnicos

• Tempo aberto e tempo de aplicação únicos: é fácil trabalhar com eles

Base do produto:

Óleos vegetais modificados + endurecedor de isocianato

• Secagem rápida e segura: funcional em muitas espécies de madeiras

Cores:

Neutral, Graphite, Frost, Ash, Umbra e Clay

Tempo de aplicação:

6–8 horas

Tempo de secagem:

Utilização leve: Neutro - 8 horas*. Cor - 12 horas*

tropicais
• Grau de saturação extremamente elevado
• Pode-se aplicar verticalmente com espátula de borracha ou rolo

		*em condições normais de interior. 20°/60% H.R.

• Conteúdo de dissolventes muito reduzido

		

Certifique-se de que tenha uma ventilação adequada.

• Podem-se reparar pontos isolados

Rendimento:

Aprox. 30 m2/litro, dependendo do tipo de madeira

• Cores misturáveis entre si

Tamanhos:

1,25 litros (1125 ml de óleo + 125 ml de endurecedor)

• Pode-se revestir com Bona Traffic, Bona Traffic HD e Bona Traffic Natural

