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Bona Nordic Tone er en forbehandling for å Bona Craft Oil for et intensivt hvitt gulv. 
Produktet hemmer gulning og kan brukes på både bartre og løvtre. Fargen på Bona 
Nordic Tone kan endres eller ytterligere forsterkes ved å tilsette opp til 5% Bona 
MixColour.

 Tørker fort og er lett å påføre
 Graden av hvithet ken reguleres med antall påføringer
 Vannbasert og fullstendig uten lukt

Produkttype: 
Fortynning:  
Tørketid: 

Svak, alkalisk dispersjon, pigmentert 
Skal ikke utblandes
- Mellom strøk:  1-2 timer* 
- Før oljing:  5-10 timer* 
*under vanlige innendørs forhold, 20°C/60% R.F. Sørg for

Påføringsverktøy:  
Rekkevne:  
Sikkerhet:  
Brannfare:  
Rengjøring verktøy: 

Lagring: 

Lagring/transport:  

Avfall:  

Forpakning: 

tilstrekkelig ventilasjon. 
Oljeapplikator eller bred pensel
Ca 8-10 m²/liter Avhengig av tresort
Uklassifisert
Nei
Vask med såpe og vann. Tørkede produktrester kan skrubbes av 
med såpe og vann. 
Minst 3 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje.  

Temperatuen må ikke falle under +5°C eller overskride +25°C 
under lagring eller transport. 
Produktrester og tomemballasje behandles i hht. lokale 
forskrifter.
3 x 5 liter 

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. Skal flere kanner brukes på 
samme flate bør de blandes før bruk for å unngå nyanseforskjeller. 
Minimumstemperaturen for bruk er 16ºC.

Viktig! Tropiske tresorter og treverk behandlet med kjemikalier kan gi uforutsette 
reaksjoner og fargenyanser. Utfør derfor alltid en test på lite synlig sted for å sjekke 
ut evt. reaksjoner på disse typene treverk.

Påføring på bart treverk 

Alternativ 1 
1x Bona Nordic Tone 
1x Bona Craft Oil Neutral or Coloured 
1x Bona Hard Wax Oil 

Alternativ 2 
1x Bona Nordic Tone 
1x Bona Craft Oil 

Når man kombinerer Bona Nordic Tone med fargede oljer, anbefaler vi forsegling av 
gulvet med ett strøk Bona Hard Wax Oil som i alternativ 1. På denne måten lettes 
vedlikeholdet og man unngår at fargen forsvinner på områder med høy trafikk. Det 
kan også benyttes to trøk Bona Hard Wax Oil for en ytterligere forsterking av gulvet 
ved stor slitasje.

Behandlingsforslag

Forberedelser
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1. Ved hjelp av en oljeapplikator eller bred pensel påføres ett strøk Bona Nordic 
Tone i treverkets retning (8-10 m2/liter (120-100 g/m2). Tilstreb en jevn påføring 
og overlapp vått-i-vått.

2. Dersom man ønsker en mer intens farge eller har fått ujevnheter med første påføring
kan et strøk til påføres etter ca 1-2 timer.

3. La gulvet tørke 5-10 timer
4. Puss forsiktig gulvet med en Bona Scrad Pad påsatt en pussemaskin (ca 150rpm)

Beveg maskinen raskt og systematisk.
5. Støvsug gulvflaten omhyggelig
6. Påfør Bona Craft Oil i ønsket farge. Bruk helst en Bona UllPad.
7. Fjern omhyggelig all overskytende olje med lofrie bomullskluter og la tørke over natten

(minimum 12 timer)
8. Hvis en farget olje har vært brukt anbefales påføring av et strøk Bona Hard

Wax Oil for å beskytte fargen. Påføes tynt med en rulle.

Bona Nordic Tone skal aldri benyttes som toppbehandling. 

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.
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