
BONA 
DECKING OIL

Crează-ţi propria poveste pe lemn
BONA OIL SYSTEM – PARDOSELI DIN LEMN CU PERSONALITATE UNICĂ 

bona.com/bonaoilsystem



FINISAJE

bona.com/bonaoilsystem

• Protecţie durabilă pentru toate anotimpurile

• Protecţie UV

• Reduce crăparea şi curbarea lemnului

• Aplicare uşoară şi uscare rapidă

• VOC reduse şi miros foarte redus

Timp de uscare: 

Unelte aplicare:       

Între aplicări: 30-60 minutes*

Trafic uşor: 24 hours*
*în condiţii normale, 20°C/60% R.H. asiguraţi o bună ventilare

Pensulă, rolă sau altă unealtă adecvată 

Consum total:      Aprox. 20 m²/litru în funcţie de tipul de lemn şi 
metoda de aplicare

Risc de incendiu: 

Curăţare: 

Valabilitate: 

Depozitare/transport: 

Deșeuri: 

Ambalaj: 

Neimflamabil. Risc de auto-aprindere, vezi fişa 
de siguranţă pentru detalii

Curăţaţi uneltele cu alcool tehnic. Materialul 
uscat se îndepărtează cu alcool tehnic

2 ani, de la data productiei in recipient original 
sigilat 

Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau 
să depăşească +25°C în timpul depozitării şi al 
transportului

Reziduurile şi recipientele goale se vor gestiona în 
conformitate cu reglementările locale.

2 x 2.5 L
1 x 10 L (doar Neutru)

Bază produs: 

VOC: 

Diluare:  

Uleiu vegetal modificat

 ~ 6% 

Nu se diluează

DATE TEHNICE (CONTINUARE)

DATE TEHNICE

APLICARE

Bona Decking Oil este adecvat pentru decking şi 
orice alt element exterior din lemn

BNEFICII CHEIE

Soluţii naturale pentru podele sănătoase
Întreaga gamă de uleiuri Bona este regenerabilă, uleiurile fiind produse din materiale vegetale cu 

emisii reduse de VOC şi nu conţin substanţe periculoase precum cobalt şi ketoxime. Conținutul 

ridicat de ulei asigură o saturare optimă a podelei prin mai puţine aplicări şi se obţine o podea 

sănătoasă şi protejată pentru mult timp.   

Bona Decking Oil
Protecţie durabilă pentru terase deck
Bona Decking Oil oferă protecție de lungă durată pardoselilor exterioare 
deck,  împotriva provocărilor naturii precum ploaie, zăpadă îngheţată și soare 
arzător. Formula sa unică îmbunătățește fibra naturală a lemnului, reducând 
în același timp riscul de crăpare a lemnului, deformare și protejarea împotriva 
pătrunderii umezelii. Bona Decking Oil conține, de asemenea, protecție UV 
împotriva decolorării. Cu o aplicare ușoară și un timp de uscare rapidă, este 
partenerul perfect pentru protecția teraselor din aer  liber.

Soluţii naturale    Sigur pentru copii Fără Cobalt

VARIANTE DE CULORI

GriNeutru TeakMahon

REDUS
VOC

COBALT
FĂRĂ




