
Bona Craft Oil 
Brukerveiledning og teknisk datablad 

Mars 2013 
Dette datablad erstatter alle tidligere utgaver Side 1/5 

Bona Craft Oil er en unik blanding av ulike vegetabilske oljer, modifisert for overlegen 
impregnering og langvarig beskyttelse av tregulv. Den eksklusive blanding har svært 
lite lukt, er lett å håndtere, og gir en redusert gulnende virkning. Formuleringen er 
miljømessig forsvarlig ved atden inneholder mye olje og lite løsemidler (<4%), noe 
som også betyr at treverket mettes med færre påføringer. Passer for tregulv i 
offentlige og hjemlige miljøer samt til møbler og annet treverk.

 Ekstremt god metning av treverket
 Tørker fort og er lett å påføre
 Meget lavt løsemiddelinnhold og lite lukt
 Godkjent for bruk på barnelker og benkeplater i hht. EN 71-3

Produkttype:  
Farger: 
Tørrstoffinnhold:  
VOC: 
Fortynning:  
Tørketid: 

Modifisert vegetabilsk olje 
Pure, Grafitt, Frost, Ask, Umbra and Leire 
Ca. 96-98% (Avhengig av farge) 
<4%
Må ikke fortynnes
- Mellom påføringer: 15-30 minuter* 
- Lett bruk: 24 timer* 
*under normale innendørs forhold, 20°C/60% R.F. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon. 
Oljeresistent gumminal, Bona WoolPad eller rustfri stålsparkel 

Ca. 20 m²/liter Avhengig av treslag
Sikkerhet:  
Brannfare: 

Uklassifisert
Ikke brannfarlig. Fare for selvantenning, Se sikkerhetsdata- 

Rengjøring verktøy: 

Lagring: 

Lagring/transport:  

Avfall: 

Forpakning: 

blad for mer informasjon. 
Vask med  white spirit. Tørkede produktrester kan fjernes med 
white spirit. 
Min. 3 år, i uåpnet originalemballasje. 

Lagres mellom +5°C og +25°C På et kjølig, ventilert sted adskilt 
fra ukompatible stoffer og antennelseskilder. 
Avfall og tombokser behandles i samsvar med lokalt regelverk. 
Produktrester innleveres godkjent mottak.
2,5 og 5 liters bokser

Behandling 

Tekniske data

Påføring: 

Rekkevne:

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - www.gulvkompagniet.no

Brukerveiledning for bruk med Bona Effektsystem og Bona Hard Wax oil
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Denne instruksjonen er for bruk av Bona Craft Oil og Bona Craft Oil Pure 
på ubehandlet tre. For andre bruksmåter se egen seksjon lenger ned.

Påse at gulvet er akklimatisert i sitt sluttbrukermiljø. Overflaten skal slipes ned til bart tre 
og skal være tørr og fri for slipestøv, olje, voks og andre forurensninger. Påse at 
produktet holder romtemperatur og omrør produktet grundig før bruk. Optimale forhold 
er mellom 20-25ºC og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav fuktighet 
forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. 
Minimumstemperaturen for bruk er 18ºC.

 1-2 påfølgende påføringer av Bona Craft Oil.

1. Påfør oljen tynt med en oljeresistent gumminal, stålsparkel eller Bona UllPad

2. Etter 15-30 minutter påføres ytterligere et lag inntil gulvet er fullstendig
mettet dvs. inntil treverket ikke absorberer mer olje. Antallet påføringer
kan varierer med typen treverk, men 1-2 påføringer er vanligvis nok.

3. Polèr gulvet med en polermaskin (150 rpm.) i varierende retninger med en
grønn pad.

4. Fjern overskytende olje med en lofri klut eller håndkle og la gulvet hvile
minimum 24 timer før det gåes på

Tips: For best mulig resultat, polèr gulvet med en Bona UlPad 6-18 timer etter 
påføring. Er resultatet skjoldete, hell en liten mengde olje på en klut og plasser den 
under bonemaskinen og polèr gulvet med den. Etter en time polères igjen med en 
ren klut. 

Tørketid (ved 20°C/60% RF) : 24 timer, forvent lengre tørketid på eksotiske treslag 
og ved lav temperatur. Møbler kan settes på plass etter 1-2 dager, men legg ikke på 
plass gulvtepper og vask ikke gulvet den første uken. 

Rengjør jevnlig med støvsuger eller tørrmopp. Hvis nødvendig kan vaskes med godt 
oppvridd klut og vann tilsatt Bona Såpe. NB: Renhold skal primært utføres med så tørr 
metode som mulig. For vedlikehold og oppfrisking av overflaten bruk Bona Wax Oil 
Refresher periodisk. Vedlikeholdsfrekvensen avhenger av bruken og trafikken og kan 
variere  fra ca hvert 3. år i private hjem til flere ganger i året på offentlige steder, 
kontorer, gangarealer etc.

Detaljerte vedlikeholdopplysninger er tilgjengelig på www.bona.com 

Advarsel: BONA CRAFT OIL INNEHOLDER TØRKENDE OLJER OG 
DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR SELVANTENNING. ALLE KLUTER 
ETC SOM HAR V'ÆRT I BERØRING MED OLJEN MÅ OMGÅENDE 
DESTRUERES ELLER LEGGES I VANN.

Behandling 

Forberedelser

Behandligsforslag

Påføring

Renhold
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Denne instruksjonen er kun for bruk av kolorert Bona Craft Oil (Grafitt, Frost, Ask, 
Umbra or Leire), på ubehandlet treverk. For andre bruksområder og kombinasjon med 
andre Bona produkter, se øvrige seksjoner i teknisk datablad.

Påse at gulvet er akklimatisert i sitt sluttbrukermiljø. Overflaten skal slipes ned til bart tre 
og skal være tørr og fri for slipestøv, olje, voks og andre forurensninger. Påse at 
produktet holder romtemperatur og omrør produktet grundig før bruk. Optimale forhold 
er mellom 20-25ºC og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav fuktighet 
forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. 
Minimumstemperaturen for bruk er 18ºC.

 1-2 påfølgende påføringer av Bona Craft Oil.

Tips: For best mulig resultat, polèr gulvet med en Bona uLLPad 6-18 timer 
etter påføring. Er resultatet skjoldete, hell en liten mengde olje på en klut og 
plasser den under bonemaskinen og polèr guvet med den. Etter en time 
polères igjen med en ren klut. 

Tørketid (ved 20°C/60% RF): 24 imer, forvent lengre tørketid på eksotiske 
treslag og ved lav temperatur. Møbler kan settes på plass etter 1-2 dager, men 
legg ikke på plass gulvtepper og vask ikke gulvet den første uken. 

Detaljerte vedlikeholdopplysninger er tilgjengelig på www.bona.com 

Behandling 

Forberedelser

Behandlingsforslag

1. Påfør oljen tynt med en oljeresistent gumminal, stålsparkel eller Bona UllPad

2. Etter 15-30 minutter påføres ytterligere et lag inntil gulvet er fullstendig
mettet dvs. inntil treverket ikke absorberer mer olje. Antallet påføringer
kan varierer med typen treverk, men 1-2 påføringer er vanligvis nok.

3. Polèr gulvet med en polermaskin (150 rpm.) i varierende retninger med en
rød pad.

4. Fjern overskytende olje med en lofri klut eller håndkle og la gulvet hvile
minimum 24 timer før det gåes på

Advarsel: BONA CRAFT OIL INNEHOLDER TØRKENDE OLJER OG 
DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR SELVANTENNING. ALLE KLUTER 
ETC SOM HAR V'ÆRT I BERØRING MED OLJEN MÅ OMGÅENDE 
DESTRUERES ELLER LEGGES I VANN.

Påføring

Renhold

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - www.gulvkompagniet.no

Rengjør jevnlig med støvsuger eller tørrmopp. Hvis nødvendig kan vaskes med godt 
oppvridd klut og vann tilsatt Bona Såpe. NB: Renhold skal primært utføres med så tørr 
metode som mulig. For vedlikehold og oppfrisking av overflaten bruk Bona Wax Oil 
Refresher periodisk. Vedlikeholdsfrekvensen avhenger av bruken og trafikken og kan 
variere  fra ca hvert 3. år i private hjem til flere ganger i året på offentlige steder, 
kontorer, gangarealer etc.
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Denne instruksjon er kun for bruk av Bona Craft Oil (alle farger inkl. nøytral) i 
kombinasjon med Bona effektbehandlingsprodukter, Bona Rich Tone og Bona Nordic 
Tone. For andre bruksområder og kombinasjon med andre Bona produkter, se øvrige 
seksjoner i teknisk datablad.

Forbehandle gulvet i hht. instruks i datablad for Bona Rich Tone eller Bona Nordic 
Tone. 

Påse at produktet holder romtemperatur og omrør produktet grundig før bruk. Optimale 
forhold er mellom 20-25ºC og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav 
fuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger 
tørketiden. Minimumstemperaturen for bruk er 16ºC.

Alternativ 1 
1x Bona Rich Tone 
1x Bona Craft Oil 
1x Bona Hard Wax Oil 

Alternativ 2 
1x Bona Nordic Tone 
1x Bona Craft Oil 
(1x Bona Hard Wax Oil) 

Hvis gulvet er forbehandlet med Bona Rich Tone er det påkrevet med en forsegling 
med Bona Hard Wax Oil. Ved bruk av Nordic Tone er forsegling med Hard Wax Oil en 
opsjon, men anbefalt fordi dette beskytter fargen bedre og gir dessuten et lettere 
renhold. På områder med høy trafikk bør påføring av to strøk hardvoksolje vurderes. 

Antallet påføringer avhenger av hvorvidt gulvet etterpå vil bli behandlet med Hard Wax 
Oil eller ikke. Hvis Hard Wax Oil ikke skal brukes vil det være nødvendig med flere 
påføringer med olje for å sikre at overflaten er skikkelig mettet. Hvis Hard Wax Oil 
brukes etter påføring av olje vil det være tilstrekklig med kun en påføring Bona Craft Oil 
og punkt 2 i fremgangsmåten under 2 kan droppes. 

5. Påføring av Bona Hard Wax Oil kan vanligvis utføres ca 12 hours* etter
påføring. Hvis Bona Hard Wax Oil ikke brukes, la det gå minst 24 timer før
gulvet tas i bruk.

*Tørketid ved 20°C/60% RF, forvent lengre tørketid på eksotiske treslag og ved lave temperaturer.
Møbler kan vanligvis settes på plass etter 1-2 dager. Vent en uke før tepper legges på plass
eller gulvet vaskes.

Behandling 

Forberedelser

Behandlingsforslag

Påføring

1. Påfør oljen tynt med en oljeresistent gumminal, stålsparkel eller Bona UllPad

2. Etter 15-30 minutter påføres ytterligere et lag inntil gulvet er fullstendig
mettet dvs. inntil treverket ikke absorberer mer olje. Antallet påføringer
kan varierer med typen treverk, men 1-2 påføringer er vanligvis nok.

3. Polèr gulvet med en polermaskin (150 rpm.) i varierende retninger med en
rød pad.

4. Fjern overskytende olje med en lofri klut eller håndkle og la gulvet hvile
minimum 24 timer før det gåes på

Advarsel: BONA CRAFT OIL INNEHOLDER TØRKENDE OLJER OG 
DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR SELVANTENNING. ALLE KLUTER 
ETC SOM HAR V'ÆRT I BERØRING MED OLJEN MÅ OMGÅENDE 
DESTRUERES ELLER LEGGES I VANN.

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - www.gulvkompagniet.no
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Rengjør jevnlig med støvsuger eller tørrmopp. Hvis nødvendig kan vaskes med godt 
oppvridd klut og vann tilsatt Bona Såpe. NB: Renhold skal primært utføres med så 
tørr metode som mulig.

Vedlikeholdsmetode varierer med hvorvidt gulvet er sluttbehandlet med Bona Craft Oil 
eller Bona Hard Wax Oil. 

For vedlikehold av Bona Craft Oil, bruk Bona Care Oil. For å gjenskape farge som er 
blitt borte ved slitasje kan inntil 20% av matchende Bona Craft Oil tilsettes Bona Care 
Oil. 
For vedlikehold av Bona Hard Wax Oil, bruk Bona Wax Oil Refresher eller påført 
et nytt lag Bona Hard Wax Oil.  

Vedlikeholdsfrekvensen avhenger av bruken og trafikken og kan variere  fra ca hvert 
3. år i private hjem til flere ganger i året på offentlige steder, kontorer, gangarealer etc.

Detaljerte vedlikeholdopplysninger er tilgjengelig på www.bona.com 

Informasjonen som gitt i dette datablad er i hht. vår nåværende kunnskap og gjør ikke 
krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere at produktet og 
anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og dagens situasjon før 
bruk. Bona kan bare garantere det leverte produkt. En profesjonell og dermed 
vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil foreta en foreløpig test. 
Bruker oppfordres til å lese og forstå all informasjonen på pakken, etiketter og 
sikkerhetsdatablader produktet tas i bruk.

Behandling 

Vedlikehold

Viktig informasjon
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