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VedlikeholdBona Wax Oil Refresher 
Teknisk datablad 

Bona Wax Oil Refresher er et vedlikeholdsprodukt for Bona Hard Wax Oil, men kan 
også brukes på Bona Craft Oil og hardvoksoljer og tradisjonelle gulvoljer for økt 
beskyttelse mot vann, søl og slitasje. Bona Voks Olje er et konsentrat av naturlige 
oljer og voks som inneholder mindre enn 2% løsningsmidler og som derfor ikke 
forurenser det eksterne miljø. 

 Rask tørk og lett å påføre
 Lavt innhold av løsemidler og lite lukt
 Godkjent for bruk på barneleker og benkeplater, EN 71-3 kompatibel.

Type av olje:
Tørrstoffinnhold:
VOC: 
Utblanding:
Tørketid:

Verktøy:
Forbruk:
Sikkerhet:
Brannfarlig:

Rengjøring:

Holdbarhet:
Oppbevaring/
transport:
Avfall:  

Forpakning:

Emulgerende vegetabilske oljer og vokser
Ca. 70%  
<2% 
Utblandes ikke
- Lett belastning: 12 timer*
*ved normalt innendørsklima, 20C/60% R.F Sørg for at 
ventilasjonen er korrekt og tilstrekkelig.

Bona Ullpad, hvit pad eller rustfri stålsparkel
Ca. 50-80 m²/liter avhengig av treslag
Ikke merkepliktig
Ikke brannfarlig. Risiko for selvantennelse, se Sikkerhetsdatablad 
for mer informasjon.
Rengjør verktøy med White Spirit. Tørket produkt kan fjernes 
med White Spirit.
3 år fra produksjondato i uåpnet originalforpakning. Oppbevares 
og transporteres mellom +5°C og +25°C.

Tiloversblitt produkt leveres til miljøstasjon. Må ikke helles i avløp 
eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som plast.
12 x 1 liter/kartong

Rengjør omhyggelig den tidligere oljede/voksede flaten med Bona Soap eller Bona 
Deep Clean System og la tørke fullstendig før Bona Wax Oil Refresher påføres. Evt. 
kan gulvet lettslipes med Bona ScradPad med påfølgende støvsuging. La 
produktet oppnå romtemperatur og rist kannen omhyggelig før bruk.
Laveste temperatur ved bruk er 16C.

1. Påfør Wax Oil Refresher tynt med bonemaskin påsatt Bona Ullpad eller en hvit 
pad

2. Fjern alle overskytende produktrester av Bona Wax Oil Refresher med lofri klut 
umiddelbart og la tørke minst 12 timer, lengre tørktid på eksotiske treslag og 
ved lavere temperaturer.

Tekn i ske data

Forb e  re d e ls er

Applicering       

ADVARSEL: BONA WAX OIL REFRESHER INNEHOLDER

HERDENDE OLJER. RISIKO FOR SELVANTENNNING. OLJETE
FILLER, PAPIR OG ANNET MATERIALE LEGGES I VANN ELLER I
LUKKET METALLBEHOLER
.
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Rengjør gulvet regelmessig med en tørr mopp og/eller en støvsuger. Ved behov, tørk 
av med en fuktig mopp med Bona Såpe i vaskevannet. Bruk alltid tørre 
rengjøringsmetoder dersom mulig. Påfør Bona Wax Oil Refresher jevnlig for å sikre at 
porene i overflaten forblir mettet, og ikke er i stand til å suge opp smuss og fuktighet. 
Vedlikeholdfrekvensen avhenger av graden av slitasje, og kan variere fra hvert tredje 
år i et boligmiljø til et par ganger i året i en kommersiell setting. 

Detaljerte vedlikeholdsinstrukser er tilgjengelig på www.bona.com

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye 
gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det 
utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke 
forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som 
oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer 
forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll. 
Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell 
veiledning. I tvilstilfeller skal alltid prøvepåføring utføres.
Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endinger i opplysningene gitt i dette 
datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til 
en hver tid oppdatert versjon
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