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Desenhe a su própria história de madeira
BONA OIL SYSTEM – PAVIMENTOS DE MADEIRA COM CARÁTER ÚNICO



Bona Hard Wax Oil Óleo é adequado para 
pavimentos de madeira de interior. Para obter 
uma proteção melhorada, aplique 2 camadas 
de produto. Se deseja conseguir efeitos de 
coloração, prepare a superfície com Bona Craft 
Oil e/ou Bona Rich Tone antes de a selar com 1-2 
camadas de Bona Hard Wax Oil.

• Mistura de óleos e ceras procedentes de plantas

• Resistência extrema contra a água

• Repela a água e a sujidade

• Secagem e processo de trabalho rápido

• Superfície   aberta   e transpirável:   inibe a 
encolagem lateral

• Alto rendimento

• Seguro para a sua aplicação sobre brinquedos 
infantis e bancadas; cumpre a norma EN 71-3.

Base do produto:  Óleos vegetais modificados.

Conteúdo  Aprox. 48 %.
em sólidos:

Brilho (a 60°): Acetinado: ≈20, Mate: ≈10, Extramate: ≈3.

Tempo de secagem:  Antes da lixagem/revestimento: 6-8 horas*.

 Uso ligeiro: mín. 16 horas*.
 *em condições normais de interior: 20 °C/60 % de H.R. Certifique-se de 

que tenha uma ventilação adequada.

Rendimento:  20-24 m² por litro e camada.

Limpeza:  Limpe com aguarrás as ferramentas que usar. O 
material seco pode ser eliminado com aguarrás.

Segurança:  Classificado. Consulte a ficha de segurança para 
obter mais informação.

Validade:  3 anos a partir da data de produção, no seu 
recipiente original sem abrir.

Eliminação de Os resíduos e as embalagens vazias devem ser
resíduos:  geridos de acordo com as normas locais.

Tamanho dos packs:  6 x 1 L.
 2 x 2,5 L.
 1 x 10 L.

DADOS TÉCNICOSAPLICAÇÃO

VANTAGENS PRINCIPAIS
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SEM 
COBALTO

Bona Hard Wax Oil proporciona uma proteção de longa duração e oferece 
uma resistência excelente contra o desgaste, as marcas de calçado e a 
humidade. Produz o aspeto quente de um pavimento oleado e, ao mesmo 
tempo, proporciona uma superfície robusta e resistente contra as manchas 
que permite reparações em pontos localizados e uma manutenção fácil. 
Bona Hard Wax Oil é altamente adequado para pavimentos com sistemas de 
aquecimento radiante. Deixa uma superfície aberta e transpirável que reduz o 
risco de encolagem lateral.

Óleo cera dura protetor para pavimentos 
de madeira de interior

Bona Hard Wax Oil

Os óleos da gama completa da Bona são renováveis, são elaborados com 

matérias-primas vegetais e têm uns níveis de COV excecionalmente baixos. Além 

disso, não contêm agentes prejudiciais como o cobalto ou as cetoximas. O seu 

alto conteúdo em óleo garante um grau elevado de saturação com um número 

inferior de aplicações, o que permite conseguir uns pavimentos saudáveis e uma 

proteção de longa duração.

Soluções naturais para uns  
pavimentos saudáveis

 Soluções naturais   Seguras para as crianças    Sem cobalto

ACABAMENTO


