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Bona Oil 25 is een uithardende plantaardige olie voor het periodiek onderhoud van 
hardhouten en andere houten vloeren die met een Bona olie zijn behandeld. Als u Bona 
Oil 25 regelmatig gebruikt, behoudt de vloer zijn originele uitstraling en wordt deze 
slijtvaster. 
 
 voor onderhoud 
 vast stofgehalte 
 droogt snel 
 
 
 
Uitvoering : gebaseerd op vloeibaar hars van dennenbomen 

Vast stofgehalte : circa 25% 

Dichtheid : 0.80 kg/dm³ 

Verdunnen : hoeft niet te worden verdund 

Wachttijd tussen 

twee lagen : 30-45 minuten 

Opbrengen met : boenmachine met een rode pad en doek 

Totaalverbruik : circa 20-100 m²/liter, afhankelijk van het houttype en de 

   opbreng-methode 

Veiligheid : geclassificeerd (zie het veiligheidsblad) 

Brandgevaarlijk : ja (zie het veiligheidsblad) 

Ontbrandingspunt : 36°C 

Houdbaarheid : tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele 

   verpakking; vorstvrij bewaren 

Verpakking : 5 liter blikken (2 x 5 - 35 dozen p/pallet) 

   1 liter blikken (6 x 1 - 72 dozen p/pallet) 

 

 
Stofzuigen en daarna de vloer reinigen met een cleaner/water mengsel, 0,2 liter Bona 
Soap op 10 liter water. (Voor verdere informatie zie Bona Soap). 
 
 
 
Wanneer de vloer volkomen droog is, een dun laagje Bona Oil 25 opbrengen met een 
katoenen doek o.i.d. Voor grote oppervlakken de olie opbrengen met een boenmachine: 
de doek op de vloer plaatsen, een rode pad op de doek plaatsen en circa 0,1 liter olie in 
het midden van de pad gieten. De olie gelijkmatig opbrengen over circa 10 m², meer 
olie opbrengen en doorgaan tot het gehele oppervlak is voorzien van een dun laagje 
olie. De machine bewegen in verschillende richtingen en eindigen in de richting van de 
houtnerf. Aan de kanten en in de hoeken de olie handmatig opbrengen met een 
katoenen doek. 
 
De vloer minimaal een uur laten drogen. Daarna grote oppervlakken uitboenen met een 
rode pad. De machine in verschillende richtingen bewegen en eindigen in de richting 
van de houtnerf. 
 
De vloer 12 uur laten drogen en niet betreden gedurende de droogtijd. 
 
N.B. Altijd de vloer zo droog mogelijk reinigen. Bij het vochtig afnemen van de vloer 
Bona Soap toevoegen aan het water. 
 
Noot 
Het product bevat opdrogende oliën: risico van zelfontbranding. Gebruikte doeken, 
pads, sponsjes e.d. in water of in luchtdicht afgesloten bakken bewaren. 
 
R 10 Ontvlambaar 
R 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken 
R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 

Voorbereiding      

Technische gegevens 

Gebruiksaanwijzing 
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S   2 Buiten bereik van kinderen bewaren 
S 24 Aanraking met de huid vermijden 
S 62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de  
 verpakking of het etiket tonen 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


