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BONA 
DECKING OIL

Desenhe a su própria história de madeira
BONA OIL SYSTEM – PAVIMENTOS DE MADEIRA COM CARÁTER ÚNICO



ACABAMENTO

bona.com/bonaoilsystem

Bona Decking Oil é adequado para decks e outras 
superfícies de madeira que estejam à intempérie.

• Proteção de longa duração contra as 
inclemências meteorológicas

• Proteção UV

• Reduz o gretamento e o empenamento da 
madeira

• Aplicação simples e secagem rápida

• Baixo conteúdo em COV e pouco cheiro

Tempo de secagem:  Entre aplicações: 30-60 minutos*.
 Uso ligeiro: 24 horas*.
 *em condições normais de interior: 20 °C/60 % de H.R. se durante o tempo de 

secagem as temperatura são baixas e a humidade elevada, cabe esperar um 
maior tempo de secagem.

Ferramentas de Trincha ou outro aplicador adequado.
aplicação: Também pad castanho e máquina buffer

Rendimento total:  Aprox. 20 m²/L dependendo do tipo de madeira e da 
aplicação

Risco de ignição:  Não inflamável. Risco de autoignição: Consulte a ficha 
de segurança para obter mais informação.

Limpeza: Limpe com aguarrás as ferramentas que usar. O 
material seco pode ser eliminado com aguarrás.

Validade: 2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente 
original sem abrir.

Armazenagem/  A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem
transporte: superior a +25 °C durante a armazenagem e o 

transporte.

Eliminação de Os resíduos e as embalagens vazias devem ser
resíduos: geridos de acordo com as normas locais.

Tamanhos: 2 x 2,5 L.
 1 x 10 L (só Neutral).

Base do produto:  Óleo vegetal modificado.

VOC: ~ 6 %.

Dissolução: Não diluir

DATOS TÉCNICOS (CONTINUAÇÃO)

DADOS TÉCNICOS

APLICAÇÃO

VANTAGENS PRINCIPAIS

VERSÕES DE COR

Grey WhiteNeutral TeakMahogany

A

Os óleos da gama completa da Bona são renováveis, são elaborados com 

matérias-primas vegetais e têm uns níveis de COV excecionalmente baixos. Além 

disso, não contêm agentes prejudiciais como o cobalto ou as cetoximas. O seu 

alto conteúdo em óleo garante um grau elevado de saturação com um número 

inferior de aplicações, o que permite conseguir uns pavimentos saudáveis e uma 

proteção de longa duração.

Soluções naturais para uns  
pavimentos saudáveis

Bona Decking Oil proporciona ao seu deck uma proteção de longa duração 
contra os desafios da chuva, as geadas e o sol abrasador. A sua fórmula 
única realça o veio natural da madeira, ao mesmo tempo que reduz o risco 
potencial de gretamento e empenamento da madeira e protege contra a 
entrada de humidade. Bona Decking Oil contém também proteção UV contra 
o branqueamento. Com a sua aplicação simples e a sua secagem rápida, é o 
companheiro perfeito para a proteção dos decks instalados à intempérie.

Proteção de longa duração para
decks

Bona Decking Oil

 Soluções naturais   Seguras para as crianças    Sem cobalto

BAIXO 
EM COV

SEM 
COBALTO


