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Denna instruktion avser endast användandet av färgad olja Bona Craft Oil och Bona 

Craft Oil 2k på obehandlat trä. För annan användning, se separata instruktioner. 

 

 

 

 
 

Se till att golvet är väl acklimatiserat till sitt rum, väl slipat, torrt och fritt från slipmjöl, 

vax eller andra föroreningar.  Tillåt produkterna att uppnå rumstemperatur och rör 

noga om innehållet i burkarna före användandet. Optimala förhållanden för applicering 

är mellan 20–25C och 30-60% relativ luftfuktighet. Hög temperatur och låg fuktighet 

förkortar torktiden. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden. 

Minimitemperaturen för användning är 16C. 

 

 

• 1-2 appliceringar av färgad Bona Craft Oil och Bona Craft Oil 2k. 

 

 

 
 

1. Påför oljan tunt med en oljebeständig gummiraka, rostfri stålspackel eller en 

röd pad.  

2. Efter 15-30 minuter, gå över golvet en gång till med ett nytt lager olja tills 

golvet är mättat eller inte suger åt sig mer olja. Antalet behandlingar beror på 

typen av trä, men 1-2 behandlingar brukar räcka. 

3. Polera golvet i olika riktningar med en polermaskin (150 rpm) och en röd pad.  

4. Avlägsna sedan direkt överskottsoljan med bomullstrasor och låt ytan torka 

minst 24 timmar utan att beträda det. 

  

 
 

Tips: För bäst resultat, polera golvet med en Bona Wool Pad 6-18 timmar efter sista 

oljeappliceringen. Om golvet ser flammigt ut, tillsätt en liten mängd olja på en 

bomullstrasa, placera den under maskinen och polera sedan golvet. Efterpolera igen 

efter 1 timma med en ren bomullstrasa. 

 

Torktid (vid 20C/60% RF) : 24 tim, längre torktid på exotiska träslag och vid låga 

temperaturer. Rummet kan normalt tas i bruk och möbleras efter 1-2 dagar, men vänta 

ca 1 vecka innan mattor läggs in eller bruka våta städmetoder. 

 

 

 
 

Rengör golvet regelbundet med torr mopp och/eller dammsugare. Vid behov, torka av 

med väl urvriden trasa/mopp med Bona Soap i vattnet. OBS: Använd alltid så torr 

städmetod som möjligt. 

För underhåll av ytor behandlade med Bona Craft Oil eller Bona Craft Oil 2k använd 

Bona Care Oil. För att återställa slitna, färgade ytor, är det möjligt att tillsätta 20% av 

matchande Bona Craft Oil till Bona Care Oil eller använda samma olja som vid 

grundbehandlingen. 

Hur ofta man måste underhålla golvet beror på slitaget och kan variera från vart 3:e år i 

en bostad till flera gånger om året i offentlig miljö. 

 

Detaljerade underhållsinstruktioner finns tillgängliga på www.bona.com 
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VARNING: BONA CRAFT OIL OCH BONA CRAFT OIL 2K 

INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. 
OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I 
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Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och 

gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida 

produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella 

träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad 

applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett 

test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på 
förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.  

 

 

Observera!        


