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Bonas golvoljor tillverkas av förnybara vegetabiliska råmaterial, huvudsaklingen 

linfrö, ricin och safflor (även kallad färgtistel). Bonas golvoljor är fria från kobolt 

och MEKO och de innehåller extremt låga nivåer VOC. Med högt oljeinnehåll och 

minimalt lösningsmedelsinnehåll säkerställs en hög mättnadsgrad, som ger friska 

golv och långvarigt skydd.

Naturliga oljor för friska golv

 Naturliga oljor     Säker för barnleksaker      Fri från kobolt

Bona Hard Wax Oil ger långvarigt skydd på trägolv inomhus och utmärkt 
motstånd mot slitage, klackmärken och fukt. Den skapar den varma 
känslan hos ett oljat golv samtidigt som den ger väldigt bra skydd och en 
motståndskraftig yta som kan punktrepareras och är enkel att underhålla. 
Bona Hard Wax Oil är väldigt lämplig för golv med golvvärme. Lämnar en 
öppen yta som andas vilket reducerar risken för sidlimning. Bona Hard Wax 
Oil finns i glansgraderna extra matt, matt och sidenmatt och kan med fördel 
kombineras med Bona Craft Oil för önskad kulör. 

Skyddande hårdvaxolja för trägolv

Bona Hard Wax Oil

Bona Hard Wax Oil är lämplig för trägolv inomhus.  
För ökat skydd, applicera 2 lager. Kombinera 
med Bona Craft Oil och/eller Bona Rich Tone för 
att skapa en unik färg och karaktär på golvet.

•  Snabbtorkande och enkel att använda

•  Utmärkt motstånd mot vatten och smuts

•  Växtbaserad oljeblanding

•  Öppen yta som andas – Hämmar sidlimning

•  Hög täckgrad

•  Säker för användning på barnleksaker och   
 bordsskivor, uppfyller EN 71-3

Oljetyp: Modifierade vegetabiliska oljor och vaxer

Torrhalt: Ca. 48%

Glansgrad (vid 60°): Sidenmatt: ≈20, Matt: ≈10, XM: ≈3

Torktid: Till slipning/överlackering:   
  Matt och sidenmatt: 6-8 tim* 
  Extra matt: 4-6 tim*
 Lätt användning:   
  Matt och sidenmatt: min 16 tim* 
  Extra matt: min 12 tim*
 *under normala inomhusförhållanden, 20°C/60% R.H. Säkerställ god ventilation 

Åtgång: 20-24 m² per liter och strykning beroende på träslag

Rengöring: Rengör verktygen med lacknafta. Torkat material  
 kan tas bort med lacknafta

Säkerhet: Märkningspliktig, se säkerhetsdatablad för mer  
 information

Lagringstid:  3 år från tillverkningsdatum i oöppnad    
 originalförpackning

Avfall:  Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej  
 hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra  
 behållare kan återvinnas som metall

Förpackning:  6 x 1 liter, 2 x 2.5 liter, 1 x 10 liter
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