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Afwerking 

 
Art. Nr WX900020001 

Bona Rich Tone - 5L 

Bona Rich Tone is een voorbehandeling voor eiken vloeren voor het creëren van een 
rijke, donkere bruine verkleuring. Het oppervlak wordt vervolgens direct behandeld met 
Bona Craft Oil (Pure of één van de kleuren) en/of Bona Hardwax Oil, afhankelijk van 
het gewenste kleureffect en in hoeverre extra bescherming is gewenst. Om de kleur van 
Bona Rich Tone te intensifiëren of te veranderen, kan tot 5% Bona Mix Colour worden 
toegevoegd. 
 
x Sneldrogend en eenvoudig aan te brengen 
x Watergedragen en volledig geurloos 

 
 
 
 
Productbasis : alkalische oplossing 
Verdunning : niet verdunnen 
Droogtijd : 5-10 uur* 
  Indien gewenst, kan een 2e laag worden aangebracht  
  na 1-2 uur. 

* bij normale condities 20qC/60% r.v. Zorg voor goede ventilatie. 
Gereedschap : Bona Olie Vachtwisser 
Verbruik : ca. 8-10 m²/liter afhankelijk van het type hout 
Veiligheid : niet geclassificeerd 
Brandgevaarlijk : nee 
Reiniging : gereedschap reinigen met water en zeep. Opgedroogd 
   materiaal kan worden weggeschrobt met water en zeep. 
Houdbaarheid : 3 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 : 5 liter (karton: 3 x 5 L)  
 
 
 

 
 
Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd, droog en vrij zijn van stof, olie, was 
en andere verontreinigen. Laat het product op kamertemperatuur komen en schud de 
verpakking goed vóór gebruik.  

Optimale condities zijn tussen 20-25qC en 30-60% relatieve luchtvochtigheid. 
Minimumtemperatuur voor gebruik is 16qC. 

 

 
x Het bruine effect komt tot stand door een chemische reactie met het eikenhout. 

Resultaten zullen variëren afhankelijk van de sortering. Maak een test vóór het 
gebruik om gewenste resultaten te garanderen. 

x De reactie van de Bona Rich Tone zal tevens afhangen van het land van herkomst. 
Daar het Eiken looizuurgehalte per land kan afwijken. 

 

 
Behandeling op onbehandeld hout 

Alternatief 1   Alternatief 2 
 

1x Bona Riche Tone 
1x Bona Craft Oil 
1x Bona Hardwax Oil 
 

1x Bona Rich Tone 
2x Bona Hardwax Oil 

 

Voorbereidingen       

Belangrijk!       

Behandelingsschema        

Technische gegevens
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Bona Rich Tone - 5L 

 

 
1. Breng een gelijkmatige laag Bona Rich Tone aan met een Bona Olie Vachtwisser 

in de richting van de houtnerf (8-10 m2/liter - 120-100 g/m2). Nat-in-nat overlappen. 

2. Indien er meer intensiteit is gewenst of als de 1e laag oneffen is, dan is het 
mogelijk om een tweede laag aan te brengen na 1-2 uur. 

3. Laat de laatste laag 5-10 uur drogen. 

4. Het oppervlak lichtjes schuren met een Bona Scrad Pad onder een boenmachine 
(laag toerental). Beweeg de machine snel en systematisch. 

5. Stofzuigen om het stof te verwijderen. 

6. Bescherm het oppervlak door Bona Craft Oil of Bona Hard Wax Oil aan te brengen 
(zie rubriek “Behandelingsschema”. Een nacht laten drogen tussen elke laag. 

 
 
 
 

 
Bona Rich Tone nooit gebruiken als uiteindelijke afwerkingslaag. 
 
 
 

 
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. 
 

Gebruiksaanwijzing        

Belangrijke informatie       

Onderhoud


