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Bona Rich Tone er en forbehandling for eikeparkett som skaper en dyp, mørk brun 
farge og gir inntrykk av røkt eik. Overflaten må senere behandles med Bona Craft olje 
og/eller Bona Hard Wax Oil avhengig av den ønskede fargeeffekt og graden av 
beskyttelse som er nødvendig. Det er mulig å forsterke eller endre fargen på Bona Rich 
Tone ved tilsetting av opp til 5% Bona MixColour.

 Lett å påføre og tørker fort
 Vannbasert og fullstendig uten lukt

Produkttype: 
Utblanding: 
Tørketid: 

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.  

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 rist kannen kraftig før bruk. Optimale forhold er 
mellom 20-25ºC og 40-60% relativ luftfuktighet. 
Minimumstemperaturen for bruk er 16ºC.

Påføring på bart treverk

Alternativ 1 
1x Bona Rich Tone 
1x Bona Craft Oil 
1x Bona Hardwax Oil 

Alternativ 2
1x Bona Rich Tone 
2x Bona Hardwax Oil 

Behandlingsforslag

Forberedelser

Tekniske data

Behandling 

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 

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



Bona Rich Tone 
Teknisk datablad

Mars 2013 
Dette datablad erstatter alle tidligere utgaver Side 2/2 

1. Ved hjelp av en oljeapplikator eller bred pensel påføres ett strøk Bona Rich 
Tone i treverkets retning (8-10 m2/liter (120-100 g/m2). 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. Beskytt overflaten enten med Bona Craft Oil eller Bona Hardwax Oil, se

seksjon “Behandlingsforslag”. La gulvet tørke over natten mellom hver påføring.

Bona Rich 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.

Viktig informasjon 

Vedlikehold

Påføring

Behandling 
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