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Bona Care Oil is een sneldrogende onderhoudsolie voor eerder geoliede houten 
vloeren. Met een lage viscositeit en een unieke mix van verschillende plantaardige 
oliën, heeft het een uitstekend indringingsvermogen. Het is eenvoudig te verwerken en 
geeft nauwelijks geur af. Vult de poriën van het hout voor langdurige bescherming. 
Bona Care Oil kan ook worden gebruikt als basisbehandeling van onbehandeld hout; 
het moet dan twee keer worden aangebracht en gedurende de nacht drogen. 

 lage viscositeit olie – zeer goed verwerkbaar 
 laag VOS-gehalte (<8%) en geurgehalte 
 veilig voor gebruik op kinderspeelgoed en werkbladen, voldoet aan EN 71-3 

 
 
 
Productbasis : gemodicifeerde plantaardige oliën 
VOS-gehalte : <8% 
Verdunning : niet verdunnen 
Droogtijd : minimaal 12 uur* 

* bij normale condities 20C/60% r.v. Zorg voor goede ventilatie. 
Gereedschap : Bona Wool Pad of een katoenen doek 
Verbruik : 50-100 m²/liter afhankelijk van de conditie van de vloer 
Veiligheid : niet geclassificeerd 
Brandgevaarlijk : niet brandbaar. Risico van zelfontbranding, zie het 
   veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
Reiniging : gereedschap reinigen met wasbenzine. Opgedroogd materiaal 
   kan verwijderd worden met wasbenzine. 
Houdbaarheid : 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking  
Opslag/transport : de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan 
   +25°C 
Afval : restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving 
Verpakking : 1 & 5 liter  
 

 
 
Indien nodig moet het eerder geoliede oppervlak grondig worden gereinigd met Bona 
Soap of met het Bona Deep Clean System en dit goed laten drogen alvorens de 
onderhoudsolie op te brengen. Laat het product op kamertemperatuur komen en schud 
de fles grondig vóór gebruik. Minimumtemperatuur voor gebruik is 16C. 

 
1. Breng de Bona Care Oil dun aan met een Bona Wool Pad of katoenen doek bij 

voorkeur onder een boenmachine. 
2. Verwijder de overtollige olie met katoenen doeken en laat het drogen. 

 

 
 

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. 
Reinig altijd met een zo droog mogelijke methode. Breng Bona Care Oil regelmatig aan 
zodat de houtporiën verzadigd blijven en geen vuil of vocht kunnen opnemen. 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. 
Noot: Om versleten kleuren te herstellen, kan er 20% van de gekleurde Bona Craft Oil 
worden toegevoegd aan de Bona Care Oil. 
 
Meer gedetailleerde instructies kunt u terugvinden op www.bona.com.  

Voorbereidingen       

Gebruiksaanwijzing        

WAARSCHUWING: BONA CARE OIL BEVAT OPDROGENDE 
OLIËN. RISICO VAN ZELFONTBRANDING. PLAATS GEBRUIKTE 
DOEKEN, POETSLAPPEN, WOOL PADS EN GELIJKAARDIG 
MATERIAAL IN WATER OF AFGESLOTEN METALEN BAKKEN.

Onderhoud      

Technische gegevens
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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. 
 

Belangrijke informatie       


