
Bona Craft Oil 1K – gekleurde olie 
Gebruiksaanwijzing gekleurde Bona Craft Oil 1K 
 

 
 
Augustus 2020 
Dit blad vervangt alle vorige versies  pagina 1/1 

Afwerking 

BELGIË 
Bona NV 
Leuvensesteenweg 542/C.3 
1930 Zaventem 
T: 02/721 27 59                       F: 02/721 17 11 
infobelgium@bona.com          www.bona.com 
 
NEDERLAND 
Bona Benelux BV 
Hulswitweg 6 
2031 BG  Haarlem 
Tel. 023-5421864 
bona.nl@bona.com 
www.bona.com 
 

Deze instructie is alleen voor het gebruik van de gekleurde Bona Craft Oil kleur Frost 
op onbehandeld hout. Voor andere manieren van gebruik zie de overige 
gebruiksaanwijzingen op onze website. 
 
 

 
 
Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd 
en droog en vrij van schuurstof, oude olie, was en andere verontreinigingen is. Laat het 
product op kamertemperatuur komen en schud het blik goed vóór gebruik. Het product 
kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 20-25°C en een 
luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid 
verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de 
droogtijd. Minimumtemperatuur voor gebruik is 16C. 

 

 
1-2 opvolgende lagen gekleurde Bona Craft Oil 1K. 
 

 
1. Breng de olie aan met behulp van een rode pad, oliebestendige rubber wisser, rvs 

spatel of blokkwast. 
2. Normaal is 1 laag voldoende. Indien de vloer schraal is of als er meer kleur 

gewenst is, breng dan binnen 30 minuten nog een tweede laag aan. 
3. De vloer in verschillende richtingen naboenen met een boenmachine (150 omw. 

per/minuut) voorzien van de Bona Wool Pad. 
4. Nadat alle olie is ingeboend en egaal is, de vloer 24 uur laten drogen. 

 
 
 
 
 

 
Droogtijd (bij 20°C/60% r.v.): 24 uur - verwacht een langere droogtijd voor exotisch 
hout en bij lagere temperaturen. Het terugplaatsen van meubels kan na 24 uur, maar 
wacht ca. 1 week voor het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen én 
met het vochtig reinigen. 
 

Reinig de vloer regelmatig met een droge mop of een stofzuiger. Wanneer nodig nat 
reinigen met een vochtige mop met Bona Soap toegevoegd aan het reinigingswater. 
Noot: reinig altijd met een zo droog mogelijke methode. Voor onderhoud en het 
oppervlak in goede conditie te houden gebruik Bona Care Oil. Om versleten kleuren te 
herstellen, kan er 20% van de gekleurde Bona Craft Oil worden toegevoegd aan de 
Bona Care Oil. De frequentie hiervan wordt bepaald door het slijtageniveau en kan 
variëren van één maal per jaar in een huiselijke omgeving tot een paar maal per jaar in 
een commerciële omgeving. 
 
Meer gedetailleerde instructies kunt u terugvinden op www.bona.com.  
 

 
De informatie in deze instructietekst is tot stand gekomen met onze beste, huidige 
kennis van zaken en maakt geen aanspraak op volledigheid. De gebruiker is 
verantwoordelijk voor het vaststellen dat het product en de aanbevelingen hierin 
geschikt zijn voor het aangewezen doel en de huidige situatie voorafgaand aan het 
gebruik. Bona kan alleen garantie geven op het product zelf. In geval van twijfel eerst 
een test maken. De gebruiker is verplicht om vóór gebruik van dit product eerst alle 
informatie op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen te lezen en te begrijpen. 
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WAARSCHUWING: BONA CRAFT OIL BEVAT DROGENDE OLIËN. RISICO OP 
ZELFONTBRANDING. PLAATS GEBRUIKTE DOEKEN, PADS EN ANDER 
MATERIAAL IN WATER OF IN AFGEDICHTE METALEN BAKKEN. 


