Bona System
Catalog de Produse
Utilizat de profesioniști începând cu 1919

Bona Catalog de Produse

Uleiat cu Hard Wax Oil

Lăcuit

Decking Oil

Cuprins
Finisaje

Introducere

47

Răspunsurile corecte pentru
toate situațiile parchetului

3

Grunduri
Lacuri

48

Programul Bona pentru Tratarea Parchetului

4

Bona Naturale

52

Bona Sportive

54

Uleiuri - tratament de protecţie

56

Uleiuri - tratament pentru efecte

57

Uleiuri - Exterior

58

Chit de rosturi & Mastic

59

Instalare
Reparare Şapă

6

Barieră de umiditate

7

Amorse

8

Şape de Egalizare

9

Straturi de Susţinere

12

Adezivi în Dispersie

13

Adezivi Reactivi Poliuretanici

14

Adezivi Reactivi pe bază de Silan

15

Unelte de aplicare

18

Alte produse

20

Maşini de Şlefuit şi Abrazive

Curăţare şi Întreţinere
Deep Clean System

61

Întreţinere parchet lăcuit

62

Întreținere parchet uleiat

64

Unelte şi Accesorii
Finisare

67

Instalare

72

Măsurare

74

Şlefuire fără Praf

23

Maşini de Şlefuit cu Bandă Continuă

24

Siguranţă la locul de muncă

75

Maşini de Şlefuit cu tambur expandabil

26

Întreţinerea pardoselii

75

Maşini de Margini

27

Bona FlexiSand

28

Instrucţiuni de Aplicare

Maşini Monodisc

30

Sistem Prime Deep

77

Aspiratoare

30

Sistem Lac

78

Alte maşini

32

Sistem Naturale

79

Superior - Discuri 8700 Ceramică

35

Sistem Sport

80

Premium - 8300 Antistatic Zirconiu

36

Sistem Craft Oil 2K

81

Standard - Oxid de Aluminiu

39

Sistem Ulei

83

Standard - Silicon Carbid

40

Sistem Hardwax Oil

84

Budget - Oxid de Aluminiu

41

Recomandări pentru adezivi

85

Paduri

42

Indexul adezivilor Bona

86

Paduri abrazive

43

Plase abrazive

44

Abrazive Diamant

45

Abrazive Delta

45

Răspunsurile corecte pentru
toate situațiile parchetului
Anul acesta, Bona a făcut un pas mai departe în
inovarea sustenabilă pentru a furniza soluții totale
pentru toate necesitățile parchetului. Suntem bucuroși

Soluții totale pentru toate
necesitățile

să prezentăm gama completă de Abrazive, care și-a
demonstrat performanța superioară printr-un riguros

Clienții noștri, inclusiv tu, sunt proprietari de pardoseli,

test științiﬁc. Deasemeni, avem disponibil Programul

meșteri parchetari, arhitecți, distribuitori și producători

Bona pentru Tratarea Parchetului care include trei pro-

de parchet. Pentru ﬁecare nevoie a clientului, scopul

cese eﬁciente de restaurare a frumuseții parchetului,

Bona este de a furniza o soluție totală care să ﬁe

in funcție de starea acestuia.

beneﬁcă, sustenabilă și durabilă - de la produse și
servicii pînă la suport și instruire.

100% pasiune

Proprietarii pardoselilor pot să ﬁe asigurați că Bona

Noi credem in One Bona, O singura pasiune. Noua

are tot ceea ce este necesar pentru a rezolva orice

noastră viziune este clară: "Cu moștenirea de ex-

problemă referitoare la pardoseală. Pentru profesio-

celență în pardoseli din lemn, noi inovăm soluții totale

niști și distribuitori, Bona asigură nu doar cele mai

și sustenabile pentru clienții din lumea întreagă". În

bune produse dar asigură și cel mai caliﬁcat sprijin.

acord cu aceasta, împărtășim pasiunea noastră uniﬁcată pentru pardoseli din lemn, inovație și sustenabilitate cu toți partenerii și clienții noștri.
Cu peste 95 de ani de experiență și expertiză, ne-am
aliniat țintele și direcțiile pe întreg globul și am creat
un univers complet de soluții totale care se adresează
necesităților pardoselilor din lemn ale clienților noștri.

Tratament
Bronze

Ciclul
de Viaţă
al
Parchetului

Tratament
Silver

Tratament
Gold

Șlefuire
Intermediară
& Reaplicare
ﬁnisaj

Curățare Profundă
& Protecție

Programul Bona
pentru Tratarea
Parchetului
Având decenii de experiență și lucru
împreună cu meșterii parchetari,
Bona vă oferă un răspuns simplu și
clar: Programul Bona pentru Tratarea
Parchetului, cu 3 tipuri diferite de
tratament în funcție de nevoia
parchetului.

Tratament
Bronze

Revitalizat eﬁcient în timp scurt
Tratamentul Bronze este o nouă metodă eﬁcientă de a
păstra frumusețea parchetului, readucând instant la viață
parchetul mohorât. Revitalizarea rapidă furnizează rezultate remarcabile între renovări, iar podeaua este gata în mai
puțin de o jumătate de zi lucrătoare.
Folosind mașina Bona Power Scrubber și detergentul
special Bona Deep Clean Solution, suprafața parchetului
este eﬁcient curățată în profunzime astfel încat cele mai
persistente urme de grăsime, murdărie sau de încălțăminte
sunt îndepărtate. Apoi, podeaua este pregătită să primească un strat proaspăt de poliș, ulei sau Bona Wax Oil
Refresher, in funcție de tipul ﬁnisajului.
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Șlefuire
completă &
Finisaj Nou

Tratament
Silver

Tratament
Gold

Restaurează pentru o viață mai
lungă

Renovează pentru frumusețe totală

Tratamenul Silver este o excelentă alternativă față de

zgârieturi adânci și arată lipsit de viață, este recomandat

renovarea completă, cu timp și cost mai redus.

Tratamentul Gold.

Când parchetul este deteriorat serios sau îngălbenit, cu

Abrazivele ultra-performante Bona Diamond se folosesc la

Alegând Tratamentul Gold,parchetul beneﬁciază nu doar

pregătirea suprafeței pentru îndepărtarea semnelor de

de o reînoire a frumuseții și protecției dar lasă posibilitatea

uzură și zgâriere. Suprafața șlefuită perfect și neted se

de a schimba întregul aspect al podelei. Renovarea

poate reacoperi cu Bona Trafﬁc HD, conferind parchetului

completă include șlefuire totală până la lemnul crud

un nou strat de protecție durabilă și perfect atașat de

folosind gama noastră completă de mașini de șlefuit si

stratul anterior.

abrazive de înaltă performanță. Parchetul șlefuit complet
este retratat cu oricare dintre ﬁnisajele Bona care se
potrivesc cel mai bine necesităților podelei.
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Instalarea parchetului
Succesul vine atunci când plecăm de la o fundaţie solidă. Iar instalarea corespunzătoare
a pardoselilor din lemn necesită un echilibru optim între puterea de ﬁxare şi elasticitatea
adezivului utilizat; acesta este primul pas spre o pardoseală de lemn durabilă şi frumoasă.
La Bona, eforturile continue ale Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare şi dialogul
permanent cu partenerii noştri, ne-au dat posibilitatea de a furniza soluţiile dorite şi
necesare meşterilor montatori. În acest capitol veţi găsi toate produsele şi accesoriile
necesare pentru a crea o bază solidă, chiar dacă şapa este denivelată sau umedă.

1. Reparare Şapă
2. Barieră de umiditate
3. Amorse
4. Şape de Egalizare
5. Straturi de Susţinere
6. Adezivi în Dispersie
7. Adezivi Reactivi Poliuretanici
8. Adezivi Reactivi pe bază de Silan
9. Unelte de aplicare
10. Alte produse
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Reparare șapă

Date tehnice:

• Uscare rapidă
• Excelentă aderenţă pe majoritatea
şapelor
• Se adiţionează cu nisip uscat

• Bază: răşină poliesterică, bicomponentă
+ întăritor
• Timp uscare: 30-60 min.
• Aplicare: cu spatula de inox
1 kg

• Uscare rapidă
• Vâscozitate ridicată
• Excelentă aderenţă pe majoritatea
şapelor

• Bază: răşină poliesterică,
bicomponentă + întăritor
• Timp uscare: 30-60 min.
• Aplicare: cu spatula de inox
1.25 kg

6

Finisaje

Date tehnice:

384

Întreținere

Beneficii cheie

Benzi metalice (70 x 6 mm) pentru repararea ﬁsurilor din şapă. Se folosesc în combinaţie
cu Bona R400 sau Bona R405.
AX34040000

100 pieces

Articol Nr.

Ambalaj

100

Buc. per
bax

Paletare

Bona R410 este o răşină epoxidică bicomponentă, fără conţinut de apa şi solvenţi,
destinată hidroizolării şapelor de ciment sau beton cu umiditate de până la 5% CM
(respectiv 90%RH), sau pentru amorsarea şi consolidarea şapelor problematice, înainte
de aplicarea adezivului sau a şapei de egalizare.
Beneficii cheie:

Date tehnice:

• Capacitate excelentă de hidroizolare
• Excelentă aderenţă pe majoritatea
şapelor
• Proprietăţi de consolidare a suportului

•
•
•
•

BR41002000ROBO

Bona R540

384

Bona R405 este o răşină poliesterică, bicomponentă, destinată reparării ﬁsurilor şapei
înainte de aplicarea adezivului sau a şapei de egalizare.

Barieră Umiditate
Bona R410

6

Șlefuire

Beneficii cheie:

BR40501400DEBO

Racorduri ondulare

Paletare

Bona R400 este o răşină poliesterică, bicomponentă, destinată reparării ﬁsurilor şapei
înainte de aplicarea adezivului sau a şapei de egalizare.

BR40001300DEBO

Bona R405

Buc. per
bax

Unelte & Accesorii

Bona R400

Ambalaj

Articol Nr.

Instalare

Instalare parchet

Bază: răşină epoxidică, bicomponentă
Timp uscare: cca. 20 min.
Consum: cca. 150-500 gr/mp
Aplicare: Se aplică cu rolă, pensulă sau şpaclu
5 kg

1

60

Bona R540 se folosește ca amorsă sau barieră de vapori pentru șape absorbante sau
neabsorbante. Se poate folosi pentru hidroizolarea șapelor de ciment sau de beton cu
umidtate reziduală de max. 4%. Compatibilă cu adeziv poliuretanic sau pe bază de silan.
Date tehnice:

Beneficii cheie:
• Inhibă umiditatea
• Proprietăţi penetrante excelente
• Aplicare într-un strat

BR54002200M2BO

•
•
•
•

Bază: membrană poliuretanică, monocomponentă
Timp întărire: 1-24 ore în funcţie de tipul adezivului
Consum: cca. 150-300 gr/mp
Aplicare:Se aplică cu rola de mohair, pensulă
sau spatulă inox

6 kg

3

132
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Instalare

Instalare parchet
Barieră umiditate

Finisaje

Șlefuire

Bona R580

Articol Nr.

Ambalaj

Beneficii cheie:

Date tehnice:

• Uscare extrem de rapidă,
montajul poate continua
în aceeaşi zi
• Aplicare într-un strat
• Fixare rapidă
• Monocomponentă, gata de utilizare

• Bază: Membrană Silan modiﬁcat
monocomponentă
• Timp uscare: 4–8 ore
• Aplicare: Spatula Bona 500F
• Consum: 500 g/m2

Amorse

7 kg

Ambalaj

Articol Nr.

Întreținere

•
•
•
•
•

Unelte & Accesorii

BD50002000ROBO

Paletare

Bază: Acrilat monocomponent
Timp uscare: 1–24 ore (în funcție de substructură)
Aplicare: Pensulă, rolă
Dozaj: o parte D500 la o parte apă
Consum: Cca. 150 g/m2 (mixtură)

5L

3

132

Bona D510 este o amorsă monocomponentă destinată pregătirii şapelor înaintea aplicării
adezivilor Bona pe bază de silan sau poliuretan. Se poate aplica atât pe suport absorbant
cât și neabsorbant. Bune proprietăți de legare a prafului. folosiți nediluat.
Beneficii cheie:

Date tehnice:

• Permeabil la vapori
• Fără conţinut de solvenţi
• Uscare foarte rapidă

•
•
•
•

BD50102000DEBO

Bază: acrilat monocomponent
Timp uscare: 1–2 ore
Aplicare: Pensulă, rolă
Consum: Ca. 150 g/m2

5L

3

132

Bona D510 este o amorsă monocomponentă pentru tratarea şapelor înainte de aplicarea
şapelor de egalizare Bona. Se pretează pe toate straturile suport absorbante. Reduce
absorbția suportului îmbunătățind curgerea și aderența compusului de nivelare.
Beneficii cheie:

Date tehnice:

• Permeabil la vapori
• Fără conţinut de solvenţi
• Aderenţă bună pe majoritatea
straturilor suport

•
•
•
•

BD51002000DEBO
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Buc. per
bax

60

Date tehnice:

• Permeabil la vapori
• Fără conţinut de solvenţi
• Bune calităţi de extensibilitate

Bona D510

1

Bona D500 este o amorsă monocomponentă destinată pregătirii şapelor înaintea aplicării
adezivilor Bona, în mod special a celor în dispersie. Se poate aplica atât pe suport
absorbant cât şi neabsorbant, leagă praful şi reduce absorbția apei în substrat.
Notă: nu se utilizează în combinaţie cu adezivii pe bază de silan.
Beneficii cheie:

Bona D501

Paletare

Bona R580 este o membrană hidroizolatoare pe bază de silan, monocomponentă şi cu
ﬁxare rapidă. Nu conţine apă sau solvenţi. Se foloseşte pentru tratarea şapelor cu
probleme de umiditate de până la 5% CM (respectiv 90%RH), înainte de instalarea
parchetului prin lipire cu adezivi Bona pe bază de silan. Produsul se poate aplica şi sub
compuşi de nivelare, iar parchetul se poate lipi la 4 ore după aplicarea lui.

BR58005000M1BO

Bona D500

Buc. per
bax

Bază: acrilat monocomponent
Timp uscare: 1–24 ore (în funcție de suport)
Aplicare: Pensulă, rolă
Consum: Ca. 150 g/m2

5L

3

132

Amorse

Articol Nr.

Şape de Egalizare

Articol Nr.

Șlefuire

Date tehnice:
• Bază: acrilat monocomponent
• Timp uscare: 1–4 ore
• Aplicare: Rola Bona WB
• Consum: Aprox. 100–150 g/m2

5L

Ambalaj

Buc. per
bax

Finisaje

BD52005000DEBO

Paletare

Bona H600 este o şapă de egalizare autonivelantă, pe bază de ciment şi cu uscare rapidă.
Peste ea se poate instala parchet masiv, stratiﬁcat, mozaic, lamparchet dar și LVT.
Se aplică în grosimi între 1,5 -10 mm.

BH600031DE

25 kg

1

Întreținere

Date tehnice:
• Bază: Ciment, rășină sintetică
• Consum: 1.5 kg/m2/mm
• Timp deschidere: Aprox. 30 min
• Traﬁcabil: După aprox. 3 h
• Raport amestec: 25 kg pulbere: 5.75 L apă
• Aplicare: Spatulă dințată
sau cu șpaclu de mână plat R1 sau R2
• Timp uscare: 24 ore până la 10 mm

Beneficii cheie:
• Autonivelantă
• Întărire rapidă
• Nu se ﬁsurează

Bona H605

Paletare

Bona D520 este o amorsă în dispersie pentru pregătirea suporturilor neabsorbante,
precum gresie, înaintea aplicării compușilor de nivelare. Se poate aplica direct peste
epoxy (R410) sau PU (R540).
Beneficii cheie:
• Utilizare universală
• Aderență bună la multe suporturi
• Recomandată pentru suporturi netede,
dense, neabsorbante adecvată
pentru pardoseli încălzite

Bona H600

Buc. per
bax

Unelte & Accesorii

Bona D520

Ambalaj

Instalare

Instalare parchet

40

Bona H605 este un mortar cu uscare şi ﬁxare rapidă pe bază de sulfat de calciu, pentru
reparaţii la interior. Nu produce tensiuni, ﬁind ideal pentru suprafețe foarte netede.
Adecvat pentru pardoseli elastice și textile, respectiv parchet lipit cu adeziv silanic.
Beneficii cheie:
• Întărire şi uscare rapidă
• Rezistență mare
• Contractare foarte redusă

BH605031M1

Date tehnice:
• Bază: Sulfat de calciu
• Timp deschidere: 45 min
• Traﬁcabil: După aprox. 90 min
• Raport amestec: 25 kg pulbere: 5.75 L apă
• Aplicare: Spatulă dințată R1 or R2,
sau cu șpaclu de mână plat
• Timp uscare: 24 h până la 3 mm
25 kg

1

40 buc.
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Instalare

Instalare parchet
Şape de Egalizare

Șlefuire

Bona H610

Ambalaj

Articol Nr.

Date tehnice:
• Bază: Ciment, rășină sintetică
• Consum: 1.6 kg/m2/mm
• Timp deschidere: Aprox. 15 min
• Traﬁcabil: După aprox. 1 h
• Raport amestec: 25 kg pulbere: 5.75 L apă
• Aplicare: Șpaclu de mână plat
• Timp uscare: 1 h

Finisaje

BH610031

Întreținere

25 kg

Unelte & Accesorii

25 kg

1

42 buc.

Bona H660 este un compus de nivelare pe bază de sulfat de calciu, destinat special
utilizării sub parchet mozaic, multistrat ori masiv.
Beneficii cheie:
• Ideală pentru șape de sulfat
de calciu sau asfalt
• Comportament optim de nivelare
• Certiﬁcare CE

Date tehnice:
• Bază: Sulfat de calciu, polimer modiﬁcat
• Consum: 1.6 kg/m2/mm
• Timp deschidere: Aprox. 25–30 min
• Traﬁcabil: După aprox. 2-4 h
• Raport amestec: 25 kg pudră: 6.0 L apă
• Aplicare: Spatulă dințată R1 sau R2,
sau cu șpaclu de mână plat
• Timp uscare: 24 h până la 5 mm

BH670031DE

25 kg

1

42 buc.

Bona Fibers sunt ﬁbre de sticlă de ranforsare, alcalin rezistente, destinate creşterii
ﬂexibilităţii şi rezistenţei structurale a şapelor de egalizare Bona, de exemplu Bona H600.
De asemenea se remarcă şi îmbunătăţirea aderenţei. Bona Fibers nu modiﬁcă proprietăţile
de aplicare ale şapelor de egalizare Bona. Se recomandă utilizarea lor în cazul suporturilor
ﬂexibile (duşumea oarbă, OSB etc).
Beneficii cheie:
• Uşor de adăugat şi de mixat
• Doar pentru utilizare la interior
• Comportamentul de nivelare nu este afectat.
Fiberele Bona rămân uniform distribuite şi
nu vor „pluti” la suprafaţă
• Îmbunătăţeşte ﬂexibilitatea şi rezistenţa
structurală a şapelor de egalizare Bona
BH500031
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40 buc.

Date tehnice:
• Bază: Ciment, polimer modiﬁcat
• Consum: 1.7 kg/m2/mm
• Timp deschidere: Aprox. 15–20 min
• Traﬁcabil: After aprox. 2–4 h
• Raport amestec: 25 kg pulbere: 5.75 L apă
• Aplicare: Spatulă dințată R1 or R2, sau cu șpaclu
de mână plat
• Timp uscare: 24 h până la 3 mm

BH660031DE

Bona Fibers

1

Bona H660 este un compus de nivelare pe bază de ciment, destinat special utilizării sub
parchet mozaic, multistrat ori masiv, în zone comerciale.
Beneficii cheie:
• Ideală pentru suprafeţe mari
• Comportament optim de nivelare
• Montajul posibil după 24 h
(până la 3 mm)
• Certiﬁcare CE

Bona H670 Gypsum

Paletare

Bona H610 este un mortar cu uscare şi ﬁxare rapidă, pentru reparaţii la interior. Este ideal
pentru umplerea golurilor, crăpăturilor mari din şape şi fasonarea treptelor. Se poate utiliza
şi la lucrări de zidărie pentru ţevi, goluri de uşi şi ferestre.
Beneficii cheie:
• Întărire şi uscare rapidă – se poate
acoperi după 60 minute
• Nu se scurge – ideală pentru lucrări
în plan vertical
• Putere şi duritate mare
• Contractare foarte redusă

Bona H660 Object

Buc. per
bax

Date tehnice:
• Bază: Fibră de sticlă rezistentă alcalin
• Culoare: Alb
• Rezistenţă la întindere: 1700 N/mm2

10 x 0.25 kg

Bona Traffic HD
La ultrarezistent, cu uscare
rapidă, pentru pardoseli cu
trafic intens

Bona OptiSpread 100
Aplicator ergonomic de adeziv
cu duză de 500 mm.

Bona Belt HD
Mașină de șlefuit cu bandă cu
două viteze pentru lucrări de
anduranță

Bona Decking Oil
Impregnare și protecție
durabilă pentru deckuri

Bona DualEdge
Mașină de șlefuit margini
cu două discuri
Bona R848T
Adeziv de parchet elastic şi vâscos
care nu necesită amorsă

Produse vedetă
Sistem Bona – Inovații sustenabile

11

Instalare

Instalare parchet
Straturi de susţinere

Finisaje

Șlefuire

Bona U300

Unelte & Accesorii

Întreținere

Bona U310

Tip

Paletare

Beneficii cheie:

Date tehnice:

• Aprobare DIBt
• Ușor de instalat
• Adecvat pentru folosirea
cu diferiți adezivi Bona

• Bază: Granule ﬁne din PUR și plută reciclată
• Culoare: Maro/negru-gri-bej-maro
• Clasa de protecţie la foc: Eﬂ (EN 13501)
• Reducerea sunetului de impact: Până la 19 dB

2 mm

AX36225002

30 m2

1

11

3 mm

AX36225003

20 m2

1

11

5 mm

AX36225005

16 m2

1

11

Covor poliesteric pentru reducerea tensiunilor asupra stratului suport. Atunci când sunt
montate înainte de instalarea pardoselii (ex. parchet prefabricat, masiv sau laminat
montate peste parchet vechi sau alt suport critic). Fisurile în suporturile minerale de până
la 0,5 mm lăţime pot ﬁ închise. Inalta rezistenţă la rupere a stratului de decuplare reduce
tensiunile din suport şi-l menţine decuplat de stratul de uzură.
Beneficii cheie:

Date tehnice:

• Ușor de tăiat
• Disipează stresul
• Adecvat pentru folosirea
cu diferiți adezivi Bona
• Aprobare DIBt

•
•
•
•

AX36310003

Bază: Spumă poliesterică
Culoare: Verde deschis
Greutate: 160 g/m2
Grosime: 0.8 mm

50 m2

1

Bona U340 este un strat de susţinere (4 mm) sub formă de placă din ﬁbre poliesterice, ce
reduce tensiunile asupra stratului suport, atunci când sunt montate înainte de instalarea
pardoselii (ex. parchet, plăci ceramice, piatră naturală, etc). Înalta rezistenţă la
compresiune tolerează încărcături grele (până la 5.0kN/m²). Se pretează în spaţii
comerciale şi rezidenţiale. Reduce şi zgomotul la păşire. Se modelează uşor prin tăiere la
forma necesară, nu este afectată de umiditate şi nu se descompune.
Beneficii cheie:

Date tehnice:

• Disipează stresul suportului
• Leagă crăpăturile din suport
• Încărcare până la 5 kN/m2
• Aprobare DIBt

• Produs/material: Placă din ﬁbre poliesterice legate
• Dimensiuni: 1000 x 600 x 4 mm
• Greutate: 4 mm = 3.1 kg/m2
• Rezistenţă la compresiune: (DIN 53456) 10 N/mm2
• Rezistenţă la încovoiere: (DIN 53453) 2 N/mm2
• Rezistenţă la întindere: (DIN 53457) 6.0 N/mm2
• Capacitate de încărcare a pardoselii: 5.0 kN/m2
• Conductivitate termică: 4 mm =  0.11 W/(mK)
• Rezistență termică: 4 mm = 0.04 m2K/W
• Clasa de rezistenţă la foc: E (ﬂ) conform cu 13501

4 mm

12

Buc. per
bax

Bona U300 este un covor de susţinere creat din granule ﬁne de poliuretan şi plută
reciclată ﬁxate împreună cu elastomer poliuretanic. Bona U300 se poate utiliza sub
parchet, pardoseli laminate şi alte tipuri. Reduce transmiterea sunetului creat prin păşire.

1 mm

Bona U340

Ambalaj

Articol Nr.

AX36340004

0.6 m2

1

200

Adezivi în dispersie

Date tehnice:

• Uscare rapidă
• Timp de deschidere îndelungat
• Rezistent la umezeală

• Bază: 1-comp PVAC
• Consum: 5–30 g/ml

10

500

Date tehnice:

• Timp de deschidere îndelungat
• Aderență puternică
• Funcționalitate largă

• Bază: 1-comp PVAC
• Timp de deschidere: Aprox. 20 min
• Consum: 850–1250 g/m2

22 kg

1

Finisaje

Beneficii cheie:

24

Întreținere

D720 este un adeziv în dispersie cu conţinut redus de apă şi fără solvenţi, destinat
instalării pardoselilor din lemn sensibile la umﬂare sau acolo unde este necesară o
stabilizare rapidă a adezivului. Textura fermă reţine modelul şpaclului, iar timpul de
deschidere este lung. Adecvat pentru numeroase tipuri de parchet, inodor.
Date tehnice:
• Bază: 1-comp PVAC
• Timp de deschidere: Aprox. 15 min
• Consum: 850–1250 g/m2

• Întărire rapidă
• Riﬂaj foarte bun
• Rezistență mare
BD72002800M1BO

15 kg

1

44

BD72004700M1BO

22 kg

1

24

Adeziv in dispersie, destinat instalării pardoselilor din lemn, laminate ori plăcilor cu îmbinare
tip click. Rezistent la umiditate şi conform clasei D3 din normativul EN204. Spre deosebire
de adezivii tipici D3, reziduurile de Bona GluClic se pot îndepărta uşor de pe suprafeţele
ﬁnisate în decurs de până la 2 zile de la aplicare.
Beneficii cheie:

Date tehnice:

• Ușor de îndepărtat de pe suprafață
• Uscare rapidă
• Timp de deschidere îndelungat

• Bază: 1-comp PVAC
• Timp de deschidere: n.a.
• Consum: Aprox. 1 kg / 30 m2

BD700G1100GBBO

Bona D750

1 kg

DA705 este un adeziv în dispersie, pentru instalarea pardoselilor din lemn, având un
conţinut redus de apă şi 4% solvent. Este uşor de aplicat, având un timp de deschidere
lung, iar ﬁxarea este rapidă. Adecvat pentru numeroase tipuri de parchet.

Beneficii cheie:

Bona GluClic

Paletare

Șlefuire

Beneficii cheie:

BD70504700M1BO

Bona D720

Buc. per
bax

Adeziv in dispersie pentru montaj parchet stratiﬁcat cu îmbinare nut-feder. Rezistent la
umezeală şi conform clasei D3 cf EN204.

BD70001300GBBO

Bona D705

Ambalaj

0.75 kg

12

480

Adeziv în dispersie pentru PVC design în dale sau lamele. Timpul de deschidere mai lung
permite ajustări ﬁne, facilitând montajul. Armarea cu ﬁbre minimizează riscul formării de
rosturi.
Beneficii cheie:

Date tehnice:

• Rezistență mare
• Priză excelentă şi rapidă
• Nu necesită ventilare, acoperirile
de pardoselă se pot monta direct

• Bază: 1-comp PVAC, armat cu ﬁbre
• Culoare: Bej
• Aplicare: Spatulă dințată
• Timp ventilare: Aprox. 5 min*
• Timp de deschidere: Aprox. 30 min*
• Consum: Aprox. 200–300 g/m2
*la 20°C și 50%rH

BD75002700DEBO

14 kg

1

32

13

Unelte & Accesorii

Bona D700

Articol Nr.

Instalare

Instalare parchet

Instalare

Instalare parchet
Adezivi Reactivi Poliuretanici

Șlefuire

Bona R200

Articol Nr.

Finisaje

BR20005900GBBO

Întreținere
Unelte & Accesorii

BR77005000M1BO

Date tehnice:
• Bază: Monocomponent
• Timp uscare: 4 ore

530 g

6

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan bicomponent
• Densitate: 1.5 g/cm3
• Culoare: Component A: bej Component B: maro
• Aplicare: Spatulă dințată
• Timp deschidere: Aprox. 45 min
• Timp de deschidere: Aprox. 70 min
• Consum: 850–1250 g/m2
7 kg

1

60

Bona R777 este un adeziv pentru parchet, 100% poliuretanic, bicomponent. Nu conţine apă
şi nici solvenţi organici. Adezivul se întăreşte prin reacţie chimică fără a se contracta. Bona
R777 este potrivit pentru parchet sensibil la umﬂare sau pe straturi suport puţin sau deloc
absorbante. Are un timp de deschidere foarte mare, generează o pardoselă stabilă şi rigidă.
Beneficii cheie:
• Timp de deschidere foarte mare,
permite realizarea de modele
elaborate de pardoseală
• Rigidizează şi stabilizează pardoseala
permite încărcarea după 24 ore

14

Paletare

Bona R770 este un adeziv bicomponent poliuretanic, pentru lipirea parchetului, şi alte
numeroase domenii de aplicare. Nu conţine apă şi nici solvenţi organici. Adezivul se
întăreşte prin reacţie chimică fără a se contracta. R770 este potrivit pentru parchet
sensibil la umiditate sau pe straturi suport puţin sau deloc absorbante. Se poate utiliza şi
la lipirea pardoselilor laminate, linoleumului, cauciucului, foilor sau dalelor de PVC.
Beneficii cheie:
• Utilizare largă
performanţă dovedită
• Textură fermă, efect de stabilizare
• TPermite încărcarea după 24 ore

Bona R777

Buc. per
bax

Soluție poliuretanică pentru umplerea golurilor de sub lamele de parchet sau pentru
reatașarea elementelor desprinse. Odată injectat, materialul expandează și umple
eﬁcient golul.
Beneficii cheie:
• Soluţie simplă la o problemă diﬁcilă
• Excelentă aderenţă pe majoritatea
straturilor suport
• Nu conţine solvenţi sau apă

Bona R770

Ambalaj

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan bicomponent
• Densitate: 1.5 g/cm3
• Culoare: Component A: bej; Component B: maro
• Aplicare: Spatulă dințată
• Timp deschidere: Aprox. 70 min
• Timp de deschidere: Aprox. 110 min
• Consum: 850–1250 g/m

BR77705000M1BO

7 kg

1

60

BR77702700M1BO

14 kg

1

60

Instalare
Fastening

Instalare parchet

Adezivi Reactivi pe bază de Silan

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan bicomponent
• Densitate: 1.7 g/cm3
• Culoare: Component A: bej; Component B: maro
• Aplicare: Spatulă dințată
• Timp deschidere: Aprox. 40 min
• Timp de deschidere: Aprox. 110 min
• Consum: 850–1250 g/m

BR77802400M1BO

10 kg

Articol Nr.

Ambalaj

1

Buc. per
bax

60

Paletare

Adeziv elastic pentru parchet, reprezintă o alternativă optimă pentru montajul parchetului
stratiﬁcat şi a celui masiv de dimensiuni mai mici. Disipează tensiunile din suport. Priză
iniţială bună, reduce potenţialul de goluri sub parchet.
Beneficii cheie:
• Uşor de întins şi prelucrat
nu necesită amorsă
• Fără conținut de apă și solvenți,
lemnul nu se umﬂă
• Permite încărcarea după 24 ore

Date tehnice:
• Bază: Silan modiﬁcat monocomponent
• Densitate: 1.6 g/cm3
• Culoare: Bej
• Aplicare: Spatulă dințată
• Timp de deschidere: Aprox. 30 min
• Consum: 850–1250 g/m≈

BR84802800M1BO

15 kg

1

44

BR84805400M1BO

24 kg

1

32

BR84805600M1BO

600 ml

20

36

BR84805700M1BO

1800 ml

6

30

BR84805800M1BO

2810 ml

4

21

BR84806800M1BO

5400 ml

2

35

Șlefuire
Sanding

Paletare

Finisaje

Buc. per
bax

Bona R778 este un adeziv pentru parchet, 100% poliuretanic, bicomponent, conform normei
EN14293 (hard). Timp de deschidere mare si textură fermă, calităţi ce uşurează montajul
dalelor de lemn. Nu conţine apă şi nici solvenţi organici. Adezivul se întăreşte prin reacţie
chimică fără a se contracta. R778 este potrivit pentru parchet sensibil la umﬂare sau pe
straturi suport puţin sau deloc absorbante. Generează o pardoselă stabilă şi rigidă.
Beneficii cheie:
• Textură fermă, reţine
modelul şpaclului
• Rigidizează şi stabilizează
pardoseala
• Permite încărcarea
după 24 ore

Bona R848

Ambalaj

Unelte & Accesorii
Accessories

Bona R778

Articol Nr.

Întreținere
Floor Care

Adezivi Reactivi Poliuretanici

15

Instalare
Fastening

Instalare parchet
Adezivi Reactivi pe bază de Silan

Șlefuire
Sanding

Bona R848T

Articol Nr.

Finisaje

• Nu necesită amorsă
• Fără conținut de apă și solvenți,
lemnul nu se umﬂă
• Permite încărcare după 24 ore

Întreținere
Floor Care
Unelte & Accesorii
Accessories

Date tehnice:
• Bază: Silan modiﬁcat monocomponent
• Densitate: 1.6 g/cm3
• Culoare: Bej
• Aplicare: Spatulă dințată
• Timp de deschidere: Aprox. 30 min
• Consum: 850–1250 g/m2

15 kg

1

44

BR848T6800M1BO

5400 ml

2

35

Adeziv hard-elastic pentru parchet, pe bază de silan destinat lipirii oricărui tip de parchet.
Adezivul întărit are abilitatea de a ţine ﬁxat parchetul atunci când acesta expandează, şi
opune o mică rezistenţă atunci când parchetul se contractă. Astfel sunt reduse tensiunile
asupra şapei. Priză iniţială bună, reduce potenţialul de goluri sub parchet.
Date tehnice:
• Bază: Silan modiﬁcat monocomponent
• Densitate: 1.5 g/cm3
• Culoare: Bej
• Aplicare: Spatulă dințată
• Timp de deschidere: Aprox. 40 min
• Consum: 850–1500 g/m2

BR85005000M2BO

7 kg

1

60

BR85002800M2BO

15 kg

1

44

Adeziv hard-elastic pentru parchet, pe bază de silan destinat lipirii oricărui tip de parchet.
Adezivul întărit are abilitatea de a ţine ﬁxat parchetul atunci când acesta expandează, şi opune
o mică rezistenţă atunci când parchetul se contractă. Astfel sunt reduse tensiunile asupra
şapei. R850T este mai vâscos decât R850 ﬁind astfel potrivit pentru aplicarea cu Bona
OptiSpread.
Beneficii cheie:
• Optimzat pentru Bona OptiSpread
• Nu necesită amorsă
• Fără conținut de apă și solvenți,
lemnul nu se umﬂă
• Permite încărcare după 24 ore

16

Paletare

BR848T2800M1BO

Beneficii cheie:
• Funcționalitate universală
• Ușor de întins și aplicat
• Nu necesită amorsă
• Fără conținut de apă și solvenți,
lemnul nu se umﬂă
• Permite încărcare după 24 ore

Bona R850T

Buc. per
bax

Adeziv pe bază de silan, elastic, cu priză iniţială excelentă, destinat lipirii parchetului stratiﬁcat
sau lamelelor de parchet masiv de dimensiuni mai reduse, stabile dimensional. Reduce
tensiunile asupra şapei. R848T este mai gros decât R848 ﬁind astfel potrivit pentru aplicarea
cu Bona OptiSpread 100.
Beneficii cheie:

Bona R850

Ambalaj

Date tehnice:
• Bază: Silan modiﬁcat monocomponent
• Densitate: 1.6 g/cm3
• Culoare: Bej
• Aplicare: Spatulă dințată
• Timp de deschidere: Aprox. 40 min
• Consum: 850–1500 g/m2

BR850T2800GBBO

15 kg

1

44

BR850T5600M1BO

600 ml

20

36

BR850T5700M1BO

1800 ml

6

30

BR850T5800M1BO

2810 ml

4

21

BR850T6800M1BO

5400 ml

2

35

Adezivi Reactivi pe bază de Silan

Paletare

15 kg

1

Șlefuire

Date tehnice:
• Bază: Silan modiﬁcat monocomponent
• Densitate: 1.52 g/cm3
• Culoare: Bej
• Aplicare: Spatulă dințată
• Timp de deschidere: Aprox. 20 min
(5 min dacă adaugi apă)
• Consum: 850–1250 g/m2
44

Adeziv pe bază de silan, hard-elastic, cu proprietăţi de stabilizare a parchetului şi de reducere
a formării de goluri. Nu conţine apă, plastiﬁanţi şi nici lichide de extensie. Disponibil în pungi
tubulare a 5400 ml pentru aplicare cu Bona Optispread 100/100 Accu.

• Puternic, proprietăți stabilizatoare
• Optimizat pentru Bona Optispread
• Permite încărcare după 24 ore
• Nu necesită amorsă

Date tehnice:
• Bază: Silan modiﬁcat monocomponent
• Densitate: 1.7 g/cm3
• Culoare: Bej
• Aplicare: Spatulă dințată
• Timp de deschidere: Aprox. 40 min
• Consum: 850–1500 g/m2

BR870T5700M1BO

1800 ml

6

30

BR870T5800M1BO

2810 ml

4

21

BR87006800M1BO

5400 ml

2

Întreținere

Beneficii cheie:

R880 este un adeziv elastic, rezistent, pe bază de silan, ce poate ﬁ utilizat în diverse aplicaţii.
Nu conţine plastiﬁanţi şi poate ﬁ utilizat în diverse aplicaţii. Special pentru reparaţii la pardoseli
lipite cu adezivi silanici dar şi la plinte şi altele asemenea.
Beneficii cheie:
• Setare foarte rapidă
• Fixare iniţială foarte puternică
• Elastic, rezistenţă ridicată
• Fără conţinut de apă sau solvent
• Bună aderenţă pe majoritatea
suporturilor
• Se îndepărtează uşor de pe
suprafeţe de parchet preﬁnisate
BR88000300M1BO

Date tehnice:
• Bază: Silan modiﬁcat monocomponent
• Densitate: 1.4 g/cm3
• Culoare: Bej
• Aplicare: Pistol de adeziv
• Timp de deschidere: Aprox. 10 min
• Aplicare de greutăţi: 4–8 h

330 ml

12

Finisaje

BR86002800DEBO

Bona R880

Buc. per
bax

Adeziv pe bază de silan, hard-elastic, ecologic, destinat lipirii parchetului stratiﬁcat, cu priză
iniţială excelentă. Procesul de lipire poate ﬁ accelerat şi mai mult prin udarea substratului ori
a adezivului aplicat.
Beneficii cheie:
• Permite încărcare după 4–8 ore
• Ușor de întins și aplicat
• Nu necesită amorsă
• Fără conținut de apă și solvenți,
lemnul nu se umﬂă

Bona R870

Ambalaj

75

17

Unelte & Accesorii

Bona R860

Articol Nr.

Instalare

Instalare parchet

Instalare

Instalare parchet
Unelte de aplicare

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Dedicat aplicării membranei pe bază de silan Bona R580.

Șlefuire

Şpaclu zimţat R580

Tip

Unelte & Accesorii

Întreținere

Finisaje

Şpaclu zimţat 180 mm

Pistol de adeziv

18

500F (A3)

AT31400280

180 x 150 mm

10

500F (A3)

AT31400380

250 x 150 mm

10

200F (A2)

AT31413180

180 x 150 mm

10

200F (A2)

AT31413250

250 x 150 mm

10

850F (B3)

AT31401180

180 x 150 mm

10

850G (B6)

AT31402180

180 x 150 mm

10

850G

AT31402250

250 x 150 mm

10

1000F (B8)

AT31403180

180 x 150 mm

10

1000G (B10)

AT31404180

180 x 150 mm

10

1000G

AT31304250

250 x 150 mm

10

1250F (B12)

AT31405180

180 x 150 mm

10

1250G (B13)

AT31406180

180 x 150 mm

10

1500F (B14)

AT31409180

180 x 150 mm

10

1500G (B16)

AT31410180

180 x 150 mm

10

Pentru aplicare adeziv.

Pistol aplicator pentru cartuşe a 310 ml sau pungi tubulare a 600 ml
(ex. Bona R850T).

310 ml

AT32040000

1

600 ml

AT32042000

1

Paletare

Ambalaj

Date tehnice:
• Lungime: 1137 mm (asamblat)
• Greutate Netă: 8.5 kg (fără adeziv)
• Capacitate: 2810 ml
• Presiune aer: 4–6 bar (58–87 psi)
• Lăţime aplicare: 250 mm
• Adezivi disponibili: Bona R848,
Bona R850T

AT32046039

Finisaje

• Pentru aplicare rapidă, ergonomică
și curată a adezivilor în zone rezidențiale
• Reduce pierderile de adeziv,
golește complet tubul de adeziv
• Calitate superioară, corp necoroziv

Bona Optispread 100

Paletare

Aplicator uşor. rapid şi ergonomic pentru adeziv, în zone rezidenţiale sau locaţii mici. Echipat
cu o duză de aplicare de 250 mm lăţime este perfect pentru montajul parchetului stratiﬁcat.
Constrtucţia sa inovativă asigură o operaţiune curată şi sigură. Corpul din aluminiu are
interiorul acoperit cu Teﬂon, precum şi picioare robuste şi o placă de bază. Aplicatorul se
livrează cu 4 duze de aplicare - 2 ﬁne (aprox. 850 g/m2) şi 2 mari (aprox. 1250 g/m2) precum
şi cu o pungă pentru transport. Necesită conectarea la un compresor extern de aer.

Beneficii cheie:

Duză de rezervă pentru
Bona Optispread 2.0

Buc. per
bax

Șlefuire

Articol Nr.

1

250 mm lățime, pentru Bona Optispread 2.0.

850 G

AT32046040

250 mm

1

1250 G

AT32046041

250 mm

1

Întreținere

Bona Optispread 2.0

Tipe

Aplicator puternic, rapid şi ergonomic pentru adeziv, în zone comerciale sau locaţii mari.
Echipat cu o duză de aplicare de 500 mm lăţime este perfect pentru montajul parchetului în
ritm susţinut, ceea ce economiseşte semniﬁcativ timpul de realizare a lucrării. Constrtucţia
sa inovativă asigură o operaţiune curată şi sigură. Corpul din aluminiu are interiorul acoperit
cu Teﬂon, precum şi picioare robuste şi o placă de bază. Aplicatorul se livrează cu 4 duze
de aplicare - 2 ﬁne (aprox. 850 g/m2) şi 2 mari (aprox. 1250 g/m2) precum şi cu o pungă
pentru transport. Necesită conectarea la un compresor extern de aer.
Beneficii cheie:
• Pentru aplicare rapidă, ergonomică
și curată a adezivilor în zone comerciale
• Reduce pierderile de adeziv,
golește complet tubul de adeziv
• Calitate superioară, corp necoroziv

AT32046042

Date tehnice:
• Lungime: 1137 mm (asamblat)
• Greutate Netă: 10 kg (fără adeziv)
• Capacitate: 5400 ml
• Presiune aer: 4–6 bar (58–87 psi)
• Lăţime aplicare: 500 mm
• Adezivi disponibili: Bona R848, Bona
R850T & Bona R870

1

19

Unelte & Accesorii

Unelte de aplicare

Instalare

Instalare parchet

Instalare

Instalare parchet
Unelte de aplicare

Șlefuire

Bona Optispread 100 Accu

Tipe

Articol Nr.

Întreținere
Unelte & Accesorii

Bona Tool Cleaner

1

500 mm lățime, pentru Bona Optispread 100/Accu.

1500 F/G

AT32046044

500 mm

1

1250 G

AT32046043

500 mm

1

Şerveţele pentru îndepărtarea adezivului de pe parchet şi curăţarea uneltelor.

AT322000

Alte produse

Bona S100

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Paletare

5L

4

40

Nisip de quartz ﬁn pentru împrăștiere peste R410 și R580. Se poate adăuga și la compuși
de nivelare Bona pentru mai multă textură. Granulație 0.3–0.8 mm.

AX36500000

20

8

Bona S100 este un agent de diluare și curățare pentru diferiți adezivi și primeri de
parchet.

BS10002000DEBO

Nisip Quartz

Paletare

Date tehnice:
• Lungime: 1378 mm retractat, 2398 mm extins
• Greutate Netă: 12 kg (fără adeziv)
• Capacitate: 5400 ml
• Baterie: 14.4V (1.4 Ah)
• Lăţime aplicare: 500 mm
• Adezivi disponibili: Bona R848, Bona R850T
& Bona R870

AT32046046

Duză de rezervă pentru
Bona Optispread 100/100
Accu

Buc. per
bax

Acţionare cu baterii pentru o mobilitate completă. Aplicator puternic, rapid şi ergonomic
pentru adeziv, în zone comerciale sau locaţii mari. Echipat cu o duză de aplicare de 500
mm lăţime este perfect pentru montajul parchetului în ritm susţinut, ceea ce economiseşte
semniﬁcativ timpul de realizare a lucrării. Constrtucţia sa inovativă asigură o operaţiune
curată şi sigură. Corpul din aluminiu are interiorul acoperit cu Teﬂon, precum şi picioare
robuste şi o placă de bază. Aplicatorul se livrează cu 4 duze de aplicare - 2 ﬁne (aprox.
850 g/m2) şi 2 mari (aprox. 1250 g/m2) precum şi cu 2 baterii.
Beneficii cheie:
• Acționare pe baterii pentru o
mobilitate completă
• Pentru aplicare rapidă, ergonomică
și curată a adezivilor în zone comerciale
• Reduce pierderile de adeziv,
golește complet tubul de adeziv
• Calitate superioară, corp necoroziv

Finisaje

Ambalaj

25 kg

1
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Bona Machine

ELITE

l

FLEET

Performanţă pentru orice nevoie
Gamă completă de maşini de şlefuit ultraperformante
Bona introduce o gamă completă de maşini de şlefuit pentru orice nevoie
aveţi. O fuziune unică cu noul nostru partener Kunzle & Tasin ce combină
pasiunea puternică pentru pardoselile din lemn cu un know-how tehnic de
excepţie – Flota de Elită Bona.
Indiferent că sunteţi un profesionist în căutarea celor mai înalte standarde
sau un şlefuitor semiprofesional de pardoseli care îşi doreşte un rezultat
sigur şi optim, veţi găsi aici soluţia ideală ce asigură permormanţă şi
eficienţă de clasă mondială.
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Şlefuire
Cheia pentru a obţine o şlefuire de calitate, constă în combinaţia potrivită dintre maşină
şi abrazivele utilizate. Maşinile de şlefuit parchet Bona sunt capabile să ofere cele mai
bune rezultate, iar sistemele noastre sunt create pentru a obţine eﬁcienţă maximă,
ergonomie şi siguranţă în exploatare.
Prin inovaţie continuă, precum şlefuirea fără praf, depunem toate eforturile pentru
a identiﬁca noi modalităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru pentru meşterii
parchetari. Încă o dată am depăşit barierele inovaţiei sustenabile şi oferim Bona
FlexiSand Pro System şi Bona Power Drive – primul sistem din lume ce permite şlefuirea
parchetului fără condiţionarea urmăririi direcţiilor de şlefuire.

1. Bona Şlefuire fără Praf

6. Mini Buffer

2. Maşini bandă continuă

7. Aspiratoare

3. Maşini de margini

8. Alte maşini

4. Accesorii FlexiSand

9. Abrazive

5. Buffer
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AMO530005

1

20 m

1

1

1

Kit adaptor pentru conectarea maşinii Bona DCS 70 la utilaje Lagler Flip.

ASO539920

Șlefuire
Finisaje

Date tehnice:
• Greutate: 38 Kg
• Dimensiuni: 800 x 600 x 1200 mm
• Capacitate de colectare: 70 L
• Putere motor: 1400 W / 220 V
@ 50-60 Hz / 5 A
• Flux aer absorbit, cu furtun 7,5 m:
250 m³ pe oră
• Filtru grosier: ﬁltru conic din
poliester ondulat, 1 m³
• Filtru ﬁn: clasa H13 (99,99% 0,3 µM),
0,66 m³
• Diametru furtun: 35 mm
• Lungime furtun: 7,5 m inclusiv adaptorii

Kit adaptor pentru conectarea maşinii Bona DCS 70 la utilaje non-Bona precum Lagler
Hummel, Superhummel, Elf şi Proﬁt.

ASO539910

Kit Adaptor 2

Paletare

LongoPac pentru Bona DCS 70. 20 metri lungime. Vândute în seturi de 4.

ASO539001

Kit Adaptor 1

Buc. per
transport

Bona DCS 70 este un puternic şi eﬁcient sistem portabil de aspirare ce asigură o şlefuire fără
praf. Datorită sistemului ciclonic în 2 etape de separare a particulelor şi a ﬁltrului cu design
special, praful este reținut în siguranță chiar şi atunci cand trebuie înlocuit sacul. Având DCS 70
conectat la maşina de şlefuit, nu mai este necesară sigilarea încăperilor alăturate sau să
acoperiți tablourile şi rafturile, iar mediul de lucru va ﬁ mult mai sănătos şi curat comparativ cu
folosirea sistemului clasic al maşinilor de şlefuit.
Beneficii cheie:
• Şlefuire fără praf
• Design ergonomic şi transport facil
• Consum redus de curent
• Schimbare rapidă a pungilor de praf

Pungi pentru praf
LongoPac

Ambalaj

Întreținere

Bona DCS 70

Articol Nr.

Unelte & Accesorii

Şlefuire fără praf

Instalare

Şlefuire – Maşini

1
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Instalare

Şlefuire – Maşini
Maşini de şlefuit cu bandă continuă

Șlefuire

Bona Belt

Tip

Articol Nr.

Finisaje

• Mașină de șlefuit lemn de mare putere
• Design ergonomic ridicare-coborâre
comodă a tamburului
• Dezmebrare ușoară pentru
transport facil
• Motor cu pornire ușoară

Întreținere
Unelte & Accesorii

Date tehnice:
• Lăţime tambur: 250 sau 200 mm
• Dimensiune abrazive: 250 x 750 mm
sau 200 x 750 mm
• Putere motor: monofazic 2,2KW,
sistem pornire uşoară
• Greutate totală: 74 Kg
• Pierderi de praf: <2mg/m³ aer

AMO110000.3

230 V / 50 Hz

1

2.2 kW

200 mm

AMO110001.3

230 V / 50 Hz

1

2.2 kW

Greutate de 7 kg pentru Bona Belt menită creșterii stabilității și performanței de șlefuire.

ASO991110

1

Sistem extern de pornire uşoară ce diminuează riscul arderii siguranțelor în locație.
Destinat maşinilor fără sistem încorporat de pornire uşoară.

ASO903690
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1

Adaptor pentru folosirea maşinii Bona Belt şi Bona DCS 70 cu un cablu 230 V.

ASO903670

Dispozitiv extern pentru
pornire uşoară

1

Centură de siguranţă pentru maşinile de şlefuit cu bandă continuă.

ASO991215

Adaptor Bona CEE

1

Cărucior de transport menit simpliﬁcării transportului și protejării roților mașinii Bona Belt.

ASO995022

Centură de siguranţă

Efect

250 mm

7 kg

Transport cart

Buc. per
transport

Mașina de șlefuit cu bandă continuă, puternică și cu design compact pentru o manevrabilitate
facilă. Bona Belt se pretează oricărui parchet iar motorul cu pornire ușoară are nevoie de
siguranță de doar 10 Amp pentru a funcționa. Toate ajustările se efectuează deasupra mașinii
iar tamburul se poate înlocui foarte ușor dacă este necesară altă dimensiune. Sistemul
deosebit al tamburului permite înlocuirea abrazivei extrem de ușor.Bona Belt are un sistem
de aspirație foarte eﬁcient. Pentru o șlefuire complet fără praf conectați Bona DCS 70.
Beneficii cheie:

Greutate suplimentară

Volt/Hertz

1

Efect

• Greutate mare pentru șlefuire puternică
• Două viteze pentru șlefuire optimă
• Ajustare și schimbare facilă a abrazivei
• Se poate instala tambur pentru
perierea parchetului

Date tehnice:
• Lăţime tambur: 200 mm
• Dimensiune abrazive: 200 x 750 mm
• Putere motor: 2.0/4.0 kW
• Greutate totală: 85 kg
• Rotaţii tambur: 1850/2050 rpm

200 mm

AMK173000

230 V / 50 Hz

1

2.2 kW

200 mm

AMK171000

400 V / 50 Hz

1

2.99 kW

200 mm

AMK170001

230 V / 50 Hz

1

4 kW

200 mm

AMK170002

230 V / 60 Hz

1

2.99 kW

200 mm

AMK172000

230 V / 50 Hz

1

2.99 kW

200 mm

AMK172001

230 V / 50 Hz

1

2.99 kW

200 mm

AMK171010

220 V / 60 Hz

1

4 kW

Bona Belt Lite este o maşină de şlefuit compactă capabilă de rezultate excelente pentru
dimensiunile sale. Proiectată a ﬁ combinaţia perfectă de eﬁcienţă, putere şi agilitate. Se
poate uşor demonta în 3 părţi şi apoi reasambla. Pentru reducerea optimă a prafului, Bona
Belt Lite este compatibilă cu Bona DCS 70.

Beneficii cheie:
• Echilibru optim între greutate
și presiunea tamburului
• Manevrabilitate superioară
• Ajustare și schimbare facilă a hârtiei

Date tehnice:
• Lăţime tambur: 200 mm
• Dimensiune abrazive: 200 x 750 mm
• Putere motor: 2.2 kW
• Greutate totală: 60 kg
• Rotaţii tambur: 2400 rpm

200 mm

AMK175000

230 V / 50 Hz

1

2.2 kW

200 mm

AMK175001

230 V / 50 Hz

1

2.2 kW

200 mm

AMK175010

220 V / 60 Hz

1

2.2 kW
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Șlefuire

Buc. per
transport

Bona Belt HD face ca şi lucrările mari să pară mici - este o maşină extraordinar de puternică
şi eﬁcientă. Sistemul cu două viteze şi ajustarea inﬁnită a presiunii tamburului garantează o
şlefuire optimă indiferent de esența lemnului. Se poate uşor demonta în 3 părţi şi apoi
reasambla. Pentru reducerea optimă a prafului, Bona Belt HD este compatibilă cu Bona
DCS 70.
Beneficii cheie:

Bona Belt Lite

Volt/Hertz

Finisaje

Articol Nr.

Întreținere

Bona Belt HD

Tip

Unelte & Accesorii

Maşini de şlefuit cu bandă continuă

Instalare

Şlefuire – Maşini

Instalare

Şlefuire – Maşini
Maşini de şlefuit cu tambur expandabil

Șlefuire

Bona Scorpion

Tip

Articol Nr.

Volt/Hertz

Buc. per
transport

Efect

Maşină de şlefuit cu tambur expandabil destinată a ﬁ un instrument profesional uşor ce
poate ﬁ operat uşor şi sigur de orice utilizator. Sistemul certiﬁcat de alimentare cu energie
electrică garantează operarea in condiţii de siguranţă. Bona Scorpion este combinaţia
perfectă de funcţionalitate, eﬁcienţă, siguranţă şi uşurinţă în exploatare.
Beneficii cheie:

Întreținere

Finisaje

• Compactă și eﬁcientă
• Ajustare imediată a presiunii
• Ajustare și schimbare facilă a hârtiei
• Se poate instala tambur de
periere a parchetului

Bona Scorpion DCS

200 mm

AMK180000

230 V / 50 Hz

1

1.5 kW

200 mm

AMK180002

230 V / 50 Hz

1

1.5 kW

200 mm

AMK180011

115 V / 50 Hz

1

1.5 kW

200 mm

AMK180001

240 V / 50 Hz

1

1.5 kW

200 mm

AMK180010

115 / 60 Hz

1

1.5 kW

Dezvoltând performanţe şi facilităţi în exploatare similare cu Bona Scorpion, versiunea DCS
vine cu un sistem integrat DUST CARE ce operează independent şi poate ﬁ de asemenea
conectat la alte maşini. Bona Scorpion DCS este combinaţia perfectă de funcţionalitate,
eﬁcienţă, siguranţă, uşurinţă în exploatare şi şlefuire fără praf.
Beneficii cheie:

Unelte & Accesorii

• Aspirator DCS integrat
• Ajustare în 3 pași a presiunii
• Ajustare și schimbare facilă a hârtiei
• Se poate instala tambur de
periere parchet

Maşini de margini

Bona Edge XL

Date tehnice:
• Lăţime tambur: 200 mm
• Dimensiune abrazive: 200 x 480 mm
• Putere motor: 1.3 kW + 1.2 kW (vacuum unit)
• Greutate totală: 43 kg
• Rotaţii tambur: 3000 rpm

200 mm

AMK185000

230 V / 50 Hz

1

1.3 kW

200 mm

AMK185001

230 V / 50 Hz

1

1.3 kW

200 mm

AMK185010

115 V / 50 Hz

1

1.3 kW

200 mm

AMK185011

115 V / 60 Hz

1

1.3 kW

Tip

Articol Nr.

Volt/Hertz

Buc. per
transport

Efect

Bona Edge XL (220 mm) este o maşina de şlefuit margini foarte puternică. Pe discul de
şlefuire se pot ataşa discuri abrazive cu Velcro sau cu găuri de aspiraţie. Are cea mai bună
capacitate de colectare a prafului comparativ cu orice altă maşină din piaţă. Este echipată
cu lampă halogen încorporată, pentru o mai bună vizibilitate a zonei de lucru. Pentru
reducerea optimă a prafului, Bona Edge XL este compatibilă cu Bona DCS 70.
Beneficii cheie:
• Şlefuire de înaltă eﬁciență
• Ușor de manevrat
• Aspirare eﬁcinetă a prafului

220 mm
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Date tehnice:
• Lăţime tambur: 200 mm
• Dimensiune abrazive: 200 x 480 mm
• Putere motor: 1.15 kW
• Greutate totală: 45 kg
• Rotaţii tambur: 3300 rpm

AMO230009.3

Date tehnice:
• Diametru disc: 178 mm
• Greutate totală: 14.5 kg
• Lungime braţ șlefuitor: 220 mm
• Viteză rotaţie disc: 3000 rpm
• Pierdere praf: < 1 mg/m3 aer

230 V / 50 Hz

1

2.0 kW

Efect

130 mm

AMO230018.3

Date tehnice:
• Diametru disc: 178 mm
• Greutate totală: 14,5
• Braţ de şlefuire: 130mm
• Viteză rotaţie disc: 3000rpm
• Pierdere praf: < 1mg/m3 aer

230 V / 50 Hz

1

2.0 kW

O maşina de şlefuit margini uşoară şi ﬂexibilă. Permite interschimbarea rapidă între braţul
scurt de 120mm şi cel lung de 330mm. Este echipată cu lampă LED încorporată, pentru o
mai bună vizibilitate a zonei de lucru. Pentru reducerea optimă a prafului, Bona CombiEdge
este compatibilă cu Bona DCS 70.
Beneficii cheie:
• Braț ușor înlocuibil pentru
șlefuire sub scari
• Construcție ușoară
• LED integrat

Date tehnice:
• Diametru disc: 150 mm
• Greutate totală: Braț scurt 7.5 kg; Braț lung 8.3 kg
• Lungime braţ şlefuire: 125 mm
• Viteză rotaţie disc: 3300 rpm
• Pierdere praf: < 2.0 mg/m3

120 mm

AMK282000

230 V / 50 Hz

1

1.15 kW

120 mm

AMK280001

240 V / 50 Hz

1

1.15 kW

120 mm

AMK280002

230 V / 50 Hz

1

1.15 kW

120 mm

AMK282010

115 V / 60 Hz

1

1.15 kW

330 mm

AMK281000

230 V / 50 Hz

1

1.15 kW

330 mm

AMK281001

240 V / 50 Hz

1

1.15 kW

330 mm

AMK280002

230 V / 50 Hz

1

1.15 kW

330 mm

AMK281010

115 V / 60 Hz

1

1.15 kW

Maşina direcţională de şlefuit margini, uşor de operat datorită celor 2 discuri cu rotaţie opusă.
Discurile "iartă" erorile de şlefuire, conferă stabilitate şi viteză iar praful este forţat spre
aspirator. Este echipată cu lampa LED pentru o mai bună vizibilitate a zonei de lucru.
Revoluţionarul concept asigură o viteză ridicată de lucru. Pentru reducerea optima a
pierderilor de praf, Bona Dual Edge este compatibilă cu Bona DCS 70.
Beneficii cheie:
• 2 discuri cu rotație opusă
• Şlefuire foarte apropiată de colțuri mai puțină şlefuire ﬁnă ulterioară
• Construcție ușoară

Date tehnice:
• Diametru disc: 100 mm
• Greutate totală: 9 kg
• Lungime braţ şlefuire: 155 mm
• Viteză rotaţie disc: 4500 rpm

155 mm

AMK270000

230 V / 50 Hz

1

1.15 kW

155 mm

AMK270001

240 V / 50 Hz

1

1.15 kW

155 mm

AMK270010

115 V / 60 Hz

1

1.15 kW
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Șlefuire

• Şlefuire de înaltă eﬁciență
• Buna accesibilitate
• Aspirare eﬁcientă a prafului

Bona DualEdge

Buc. per
transport

Bona Edge este o compactă maşină de şlefuit margini, puternică dar uşor de manevrat. Pe
discul de şlefuire se pot ataşa discuri abrazive cu Velcro sau cu găuri de aspiraţie. Are cea
mai bună capacitate de colectare a prafului comparativ cu orice altă maşină din piaţă. Pentru
o mai bună vizibilitate a zonei de lucru este echipată cu lampă halogen, iar braţul scurt
îmbunatăţeşte manevrabilitatea şi reduce efortul braţelor şi palmelor. Pentru reducerea optimă
a prafului, Bona Edge este compatibilă cu Bona DCS 70.
Beneficii cheie:

Bona CombiEdge

Volt/Hertz

Finisaje

Articol Nr.

Întreținere

Bona Edge

Tip

Unelte & Accesorii

Maşini de margini

Instalare

Şlefuire – Maşini

Instalare

Şlefuire – Maşini
Bona FlexiSand

Finisaje

Șlefuire

Bona FlexiSand

Bona FlexiVacuum

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
transport

Pachete/
palet

O maşină puternică şi ﬂexibilă care se poate echipa cu diferite tipuri de discuri necesare
pregătirii suprafeței. Motorul de 1.5Kw este puternic şi robust asigurând o exploatare
stabilă chiar şi în condiții de sarcină ridicată. Bona FlexiSand 1.5 este compatibilă cu Bona
Power Drive - această placă deosebită ce permite o şlefuire în forță până la lemnul crud
fără a ține cont de direcțiile de şlefuire. Pentru o reducere optima a prafului, Bona
FlexiSand 1.5 este compatibilă cu Bona DCS 70.
Beneficii cheie:

Date tehnice:

• Motor puternic cu 1 viteză
• Mâner pliabil pentru reducere dimensiuni
la transport
• Roți mari pentru transport facil
• Pregătit pentru Bona Power Drive

• Viteză rotaţie disc: 147 rpm
• Greutate totală: 45 kg
• Pierdere praf: sub 1 mg-m3 aer
• Dimensiuni:
1170 mm - 490 mm - 640 mm

Ø 407 mm

AMO310001

230 V / 50 Hz

1

1,5 kW

Ø 407 mm

AMO310002

230 V / 50 Hz

1

1.9 kW

Un aspirator ﬂexibil care se poate folosi de sine-stătător sau atașat de Bona FlexiSand.

Întreținere

Date tehnice:
• Putere motor: 1000W
• Voltaj: 220-240V
• Capacitate absorbție: 2530mmWC
• Absorbție: 165m3/h
• Capacitate colectare (sac): 23L
• Greutate: 7,5kg

AMK3100030581

Unelte & Accesorii

Bona Power Drive

Inovativa Bona Power Drive ce se utilizează în exclusivitate cu Bona FlexiSand 1.5, aduce la o
nouă dimensiune şlefuirea parchetului până la lemnul crud. Şlefuirea se poate face în orice direcţie
fără reguli; placa combină performanţa excelentă cu utilizarea uşoară. Cei patru sateliţi şlefuiesc
foarte aproape de perete ceea ce diminuează necesitatea maşinii de margini. Datorită cremalierei
şi a discurilor ce se rotesc controlat, livrează o mai mare putere pentru o excelenta
performanţă în şlefuirea pâna la lemnul crud în combinaţie cu abrazivele Ceramice Bona 8700.
Beneficii cheie:

Date tehnice:

• Șlefuire puternica până la lemul crud
• Reduce nevoia șlefuirii marginilor.
Rămân numai 3 cm pâna la perete
• Fără risc de urme de şlefuire

• Compatibil cu: Bona FlexiSand 1.5
• Numărul discurilor: 4
• Diametru disc: 150 mm
• Greutate: 6.7 kg
• Dimensiuni: 410 mm / 410 mm / 93 mm

Ø 407 mm

Bona Placă Quattro

4 x Ø 150 mm

1

ASO312530

4 x Ø 150 mm

1

Datorită celor 6 sateliţi, Bona Multidisc asigură obţinerea unui ﬁnisaj excepţional de ﬁn şi
uniform. Este unealta perfectă de utilizat înainte de a aplica baiţ sau ulei colorat pe parchet.

Ø 125 mm
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ASO312540

Placa cu 4 sateliti pentru obtinerea unui ﬁnisaj excelent. Este perfectă pentru reducerea şi
netezirea urmelor provocate de tamburul maşinii de câmp sau a zgârieturilor provocate de
maşina de margini. Optimizeaza rezultatul şlefuirii şi este perfect echilibrată pentru înaltă
eﬁcienţă combinată cu un rezultat ﬁnal ﬁn şi uniform.

Ø 407 mm

Bona Multidisc

1

ASO312520

6 x Ø 125 mm

1

Placa Standard de Şlefuire

Ambalaj

Buc. per
transport

Pachete/
palet

ASO319934

4 x Ø 150 mm

4

ASO319936

6 x Ø 125 mm

6

Șlefuire

Piese de schimb pentru padurile uzate sau rupte aferente plăcilor Quattro sau
Multidisc.

Placa standard de șlefuire este livrată împreună cu FlexiSand 1.5. Este o placă polivalentă
cu care se pot utiliza diferite paduri sau abrazive destinate unui număr mare de aplicații
precum: uleiere, curățare, lustruire și șlefuire intermediară.

Ø 407 mm

Bona FlexiSand Placă Diamant

Articol Nr.

ASO312501

Finisaje

Paduri de rezervă

Tip

6

Placa Diamant Bona se livrează deja echipată cu cuţite diamantate. Cuţitele diamantate ajută
foarte mult la şlefuirea şapelor de ciment sau beton şi îşi vor păstra uniformitatea pe întreaga
lor durată de viaţă. Cu această placă se îndepărtează pelicula de săruri speciﬁcă şapelor de
egalizare şi/ sau a şapelor de ciment.

Ø 407 mm

ASO312550

1

ASO319940

5

Întreținere

FlexiSand Sistem

Instalare

Şlefuire – Maşini

Bona PCD Disc

Placă cu cuţite PCD pentru o şlefuire agresivă necesară îndepărtării urmelor reziduale de
adeziv, epoxy, spumă de mochetă, vopsea.

Ø 407 mm

ASO312560

1

ASO319941

5

Cuţit PCD

Lampă de iluminare

Două lămpi puternice cu LED pentru o mai bună vizibilitate în timpul operării cu maşina
Bona FlexiSand 1.5.

ASO319000

1

29

Unelte & Accesorii

Cuţit Diamant

Instalare

Şlefuire – Maşini
Mașini Monodisc și Aspiratoare

Șlefuire

Bona Buffer

Tip

Articol Nr.

Volt/Hertz

Buc. per
transport

Efect

Bona Buffer este o maşină monodisc utilizabilă în diferite situaţii precum: şlefuirea
între straturile de finisaj, uleiere, băiţuire sau curăţare. Bona Buffer este o maşină stabilă,
având vibraţii reduse, operată de un motor amplasat asimetric, de 1600 W. Uşor de utilizat
datorită mânerului ajustabil şi roţilor mari.
Date tehnice:
• Cuplu motor mare
• 1200W / 220V @ 50-60Hz
• Viteză rotaţie disc: 120 rpm
• Diametru placă: 407 mm

Finisaje

Ø 407 mm

Extragreutate

Întreținere
Unelte & Accesorii

ASC3611478

1

ASC742069

1

ASC742077

1

Disc de șlefuire cu 4 sateliți pentru Bona Buffer.

Ø 407 mm

Aspirator ASO5

1.6 kW

Disc de șlefuire pentru atașare la discurile dublu-abrazive.

Ø 407 mm

Quattro disc

1

Cu caneluri de ﬁxare a padurilor.

Ø 407 mm

Disc de șlefuire

220-240 V /
50 Hz

Se montează pe maşină pentru obţinerea unei presiuni suplimentare.
5.7 kg

Placa Standard de şlefuire

AMC739000B

ASC742080

4 x Ø 150 mm

1

Aspirator pentru atașare la Bona Buffer.
Date tehnice:
• Aspirare: 250 mbar
• Capacitate reținere praf: 4.5 litri
• Nivel de zgomot: 62 dBA
• Greutate: 4.8 kg
• Înălţime/Lăţime/Adâncime: 57 / 29 / 28 cm

ASC780920B

Inel aspiraţie

1

Fustă de praf pentru Bona Buffer pentru a preveni pierderea prafului.

Ø 407 mm

30

230 V / 50 Hz

ASC74765

1

1.1 kW

Mașini Monodisc și Aspiratoare

Saci de praf din pânză

Bona Mini Buffer

Articol Nr.

Volt/Hertz

Buc. per
transport

Efect

ASC25430

1

ASC025435

1

Șlefuire

Saci de praf înlocuibili.

Saci de praf refolosibili.

Bona Mini Buffer este o maşină monodisc cu o singură viteză destinată lustruirii pardoselilor,
dar se poate utiliza şi pentru şlefuirea suprafeţelor ﬁnisate. Utilizarea este facilă datorită
sistemului anti-vibrare. Mânerul se poate coborâ complet pentru a asigura accesul sub scări
ori mese.

Finisaje

Saci de praf hârtie

Tip

Instalare

Şlefuire – Maşini

Ø 300 mm

Bona S20

ASC718070

Articol Nr.

290 W

1

Volt/Hertz

Buc. per
transport

Efect

Un aspirator robust, manevrabil şi puternic. Unitatea se poate conecta la maşina monodisc
prin furtunul de 4 m lungime, permiţându-vă libertatea în mişcare şi o colectare eﬁcientă a
prafului.
Date tehnice:
• Capacitate de colectare: 4 L
• Lungime furtun 4m
• Lungime cablu alimentare: 10 m
• Greutate: 5 kg

AMC020000

Hitachi CV 300

1

Placa şlefuire pentru Bona Mini Buffer.

Ø 300 mm

Aspiratoare

240 V / 50–60
Hz

Unelte & Accesorii

Placa de şlefuire

AMC718010

Întreținere

Date tehnice:
• Greutate: 13 kg

230 V / 50 HZ

1

1.1 kW

Aspirator uşor şi puternic poentru curăţarea pardoselilor, covoarelor, mobilei etc.
Date tehnice:
• Capacitate de colectare: 10 L
• Lungime furtun: 4m
• Lungime cablu alimentare: 10 m
• Greutate: 10 kg
AM45001000

230 V / 50 Hz

1

1.3 kW

31

Instalare

Şlefuire – Maşini
Alte Maşini

Tip

Fein MultiMaster Start MSX636

Articol Nr.

Șlefuire

• Ideal pentru șlefuirea colțurilor mici
• Elementul ataşat se roteşte complet
în jurul arborelui motor
• Design ergonomic şi uşor
AM44008000

Finisaje

AS44008003

AS440080010

AS440080014

Întreținere

Power Stripper

Unelte & Accesorii

Efect

Date tehnice:
• Viteză: 11 000–21 000 rpm
• Greutate: 1.2 kg

230 V / 50 Hz

1

250 W

Lame ﬁerăstrău, acesorii pentru Fein MultiMaster.

AS44008009

AS440080015

80 mm

AS44008003

2

85 mm, cropped

AS44008009

2

63 mm, cu
diamante

AS44008010

2

65 mm,
E-Cut precision

AS44008014

2

35 mm,
E-Cut

AS44008015

1

Poate ﬁ operată ﬁe manual, ﬁe cu ajutorul unui mâner extensibil. Manevrare ușoară prin
utilizarea unui comutator de picior. Mânere reglabile pentru ajustare ușoară. Pentru
îndepărtarea acoperirilor legate de pardoseli din spumă, materiale textile, parchet, dale semiﬂexibile sau PVC.
Date tehnice:
• Lățime de lucru: 210 mm
• Putere: 2.0 kW
• Oscilații: 6500 U/min
• Greutate: 12.8 kg
• Nivel de zgomot: 85 dB (A)
AM43021000

32

Buc. per
transport

Fein MultiMaster Start MSX636 – pentru multiple aplicații precum șlefuire, tăiere, etc.

Beneficii cheie:

Lame ﬁerăstrău Fein MultiMaster

Volt/Hertz

1

Performanţӑ neegalatӑ
în şlefuirea parchetului
Cu o experiență de peste 90 de ani în a
pune în valoare pardoselile din lemn, Bona
oferă o gamă unică de abrazive dezvoltate
pe baza cerințelor speciale ale șlefuirii parchetului, care furnizează o excelentă durabilitate, viteză de lucru și rezultate deosebite. Încercate, testate și utilizate masiv de
meșterii parchetari din întreaga lume, proprietățile extraordinare ale abrazivelor
Bona 8300 au fost veriﬁcate în provocatorul test desfășurat la Stuttgart, Germania.

Durabilitate – durată de viață mult mai mare
Amestecul special de granule abrazive furnizează o capacitate
de șlefuire excelentă a ﬁbrei lemnului în timp ce își păstrează
capacitatea de tăiere pe întreaga durata de viață. Indiferent de
provocările apărute, gama de Abrazive Bona oferă întotdeauna o
soluție optimă.

Calitatea suprafeţei
după tratament Bona

Competitori

Eﬁcienţă unică de îndepărtare

Competitori

Viteză - șlefuire mai rapidă
Mixul optimizat de granule ale Abrazivelor Bona conferă o
excepțională viteză de șlefuire comparativ cu alte abrazive din
același material, obținând un timp de lucru redus cu un impresionat procent de 68%. Datorită proprietăților antistatice, se
generează mai puțin praf și se reduce semniﬁcativ necesitatea de
a curăța mașinile, astfel încât șlefuirea este mult mai rapidă.

Rezultat – suprafață mult mai netedă
Abrazivele Bona sunt perfect echilibrate în ceea ce privește
agresivitatea și delicatețea șlefuirii necesară parchetului. În loc să
sfâșie ﬁbra lemnului afectând pardoseala, abrazivele noastre
macină omogen suprafața rezultând în mod vizibil o suprafață
mult mai netedă și uniformă.

Testul Stuttgart
Pentru efectuarea testului, am avut la dispoziție o suprafață
de 800m² de parchet stejar deja lăcuită cu un lac bicomponent.
Atributele măsurate au fost durabilitatea (durata de viață a
abrazivelor), viteza (timpul necesar pentru șlefuirea suprafeței),
performanța (calitatea suprafeței).

Parametrii de măsurare:

n Viteză - timpul necesar pentru șlefuirea suprafeței
n Abraziune - % de îndepărtare a peliculei de lac
n Calitatea suprafeței - ﬁnețe și uniformitate
n Durabilitate - numărul de benzi utilizate.

Abrazivele Bona au surclasat competitorii în toate categoriile,
inclusiv competitori premium cu mix de granule mult mai dur, iar
aceasta se datorează proprietăților unice ale abrazivelor noastre.
Abrazivele Bona sunt cu 22% mai rapide decât scorul mediu
al concurenților. Combinat cu numărul mai mic de benzi folosite,
este evidentă economia obținută folosind Abrazivele Bona.
Aceastea au înregistrat o durată de viață de 3 ori mai lungă
datorită structurii unice a granulelor abrazive care sunt autoascuțite astfel agresivitatea este menținută în permanență. n

INFO

Bona România SRL
Bd. Preciziei nr. 1
Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com

Granulaţie

Abrazive de calitate superioară din granule ceramice pentru îndepărtarea rapidă
şi uşoară a lacurilor dure, reziduuri de mochetă şi pentru nivelarea pardoselilor
din lemn foarte deformate. Împreună cu mai finele abrazive din Seria Bona 8300
zirconiu, crează un sistem optim pentru obţinerea unei şlefuiri de înaltă
performanţă şi un finisaj excelent. Granulele ceramice oxid aluminiu sunt
comparabile cu diamantul în privinţa durităţii, astfel abraziva are o durată de
viaţă extrem de lungă iar agresivitatea este permanentă. Suportul este din
polyester asigurând o stabilitate dimensională foarte bună. Discurile au sistem
Velcro pentru o ataşare facilă pe maşina de şlefuit.

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Beneficii cheie:
• Dezvoltat exclusiv pentru pardoseli din lemn
• Pentru operaţiuni dificile de șlefuire
• Durabilitate superioară
• Agesivitate extremă

Șlefuire

Superior – Ceramic mix

Instalare

Şlefuire – Abrazive

AAS469500363

1

5

200 x 750 mm

Granulație 50

AAS469500503

1

5

250 x 750 mm

Granulație 36

AAS469600363

1

5

250 x 750 mm

Granulație 50

AAS469600503

1

5

203 mm x 10 m

Granulație 36

AAS470700361

1

1

203 mm x 10 m

Granulație 50

AAS470700501

1

1

254 mm x 10 m

Granulație 36

AAS470800361

1

1

254 mm x 10 m

Granulație 50

AAS470800501

1

1

305 mm x 10 m

Granulație 36

AAS470900361

1

1

305 mm x 10 m

Granulație 50

AAS470900501

1

1

Întreținere

Granulație 36

Unelte & Accesorii

Bona 8700 Rolă

200 x 750 mm

Finisaje

Benzi Abrazive 8700

Bona 8700 Discuri Ceramice

Ø 100 mm

Granulaţie 36

AAS472800365

1

25

Ø 100 mm

Granulaţie 50

AAS472800505

1

25

Ø 125 mm

Granulaţie 36

AAS471600365

1

25

Ø 125 mm

Granulaţie 50

AAS471600505

1

25

Ø 150 mm

Granulaţie 36

AAS471700365

1

25

Ø 150 mm

Granulaţie 50

AAS471700505

1

25

Ø 178 mm

Granulaţie 36

AAS471800365

1

25

Ø 178 mm

Granulaţie 50

AAS471800505

1

25

35

Instalare
Șlefuire

Şlefuire – Abrazive
Premium – Zirconiu mix

Granulaţie

Abrazive premium realizate dintr-un amestec optim de Zirconiu şi silicon carbid
ce asigură un echilibru perfect între agresivitate şi finisarea suprafeţei. Benzile
abrazive Bona 8300 au o durabilitate foarte mare iar pelicula antistatică împiedică colmatarea şi asigură o bună răcire a benzii astfel încat timpul continuu de
lucru este mult mai mare şi colectarea prafului este mai eficientă. Materialul
abraziv este astfel realizat încât în timpul utilizării iau naşştere noi puncte ascuţite, ce asigură suficientă agresivitate pentru perioade îndelungate. Durabilitate
de până la 5 ori mai mare decât abrazivele convenţionale din oxid de aluminiu.
Discurile dispun de suport Velcro pentru fixarea uşoară a abrazivelor.

Unelte & Accesorii

Întreținere

Finisaje

Bona 8300 Antistatic
banda inel

Bona 8300 Antistatic
banda inel

36

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Beneficii cheie:
• Compoziție unică dezvoltată special
pentru pardoseli din lemn
• Proprietăți antistatice pentru reducerea
colmatării şi optimizarea colectării prafului
• Durabilitate foarte ridicată
• Rezistență mare la căldura dezvlotată

200 mm x 750 mm

Granulaţie 24

AAS467700243

1

10

200 mm x 750 mm

Granulaţie 36

AAS467700363

1

10

200 mm x 750 mm

Granulaţie 40

AAS467700403

1

10

200 mm x 750 mm

Granulaţie 60

AAS467700603

1

10

200 mm x 750 mm

Granulaţie 80

AAS467700803

1

10

200 mm x 750 mm Granulaţie 100

AAS467701003

1

10

200 mm x 750 mm Granulaţie 120

AAS467701203

1

10

200 mm x 750 mm Granulaţie 150

AAS467701503

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 24

AAS467800243

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 36

AAS467800363

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 40

AAS467800403

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 60

AAS467800603

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 80

AAS467800803

1

10

250 mm x 750 mm Granulaţie 100

AAS467801003

1

10

250 mm x 750 mm Granulaţie 120

AAS467801203

1

10

Granulaţie 24

AAS467600243

1

10

200 x 551 mm Granulaţie 36

AAS467600363

1

10

200 x 551 mm Granulaţie 40

AAS467600403

1

10

200 x 551 mm Granulaţie 36

AAS467600603

1

10

200 x 551 mm Granulaţie 80

AAS467600803

1

10

200 x 551 mm Granulaţie 100

AAS467601003

1

10

200 x 551 mm Granulaţie 120

AAS467601203

1

10

200 x 551 mm

203 mm x 10 m

Granulaţie 24

AAS466300241

1

1

203 mm x 10 m

Granulaţie 36

AAS466300361

1

1

203 mm x 10 m

Granulaţie 40

AAS466300401

1

1

203 mm x 10 m

Granulaţie 60

AAS466300601

1

1

203 mm x 10 m

Granulaţie 80

AAS466300801

1

1

203 mm x 10 m

Granulaţie 100

AAS466301001

1

1

203 mm x 10 m

Granulaţie 120

AAS466301201

1

1

250 mm x 10 m

Granulaţie 24

AAS466400241

1

1

250 mm x 10 m

Granulaţie 36

AAS466400361

1

1

250 mm x 10 m

Granulaţie 40

AAS466400401

1

1

250 mm x 10 m

Granulaţie 60

AAS466400601

1

1

250 mm x 10 m

Granulaţie 80

AAS466400801

1

1

250 mm x 10 m

Granulaţie 100

AAS466401001

1

1

250 mm x 10 m

Granulaţie 120

AAS466401201

1

1

250 mm x 10 m

Granulaţie 220

AAS466402201

1

1

Șlefuire

Buc. per
bax

Finisaje

Ambalaj

Întreținere

Articol Nr.

Unelte & Accesorii

Granulaţie

Premium – Zirconiu mix

Bona 8300 Antistatic Rolă

Instalare

Şlefuire – Abrazive

37

Instalare

Şlefuire – Abrazive
Premium – Zirconiu mix

Ambalaj

Buc. per
bax

Granulaţie

Articol Nr.

Ø 125 mm

Granulaţie 60

AAS471200606

1

50

Ø 125 mm

Granulaţie 80

AAS471200806

1

50

Ø 125 mm

Granulaţie 100

AAS471201006

1

50

Ø 125 mm

Granulaţie 120

AAS471201206

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 24

AAS467500245

1

25

Ø 150 mm

Granulaţie 36

AAS467500365

1

25

Ø 150 mm

Granulaţie 40

AAS467500406

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 60

AAS467500606

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 80

AAS467500806

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 100

AAS467501006

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 120

AAS467501206

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 24

AAS470600245

1

25

Ø 150 mm

Granulaţie 36

AAS470600365

1

25

Ø 150 mm

Granulaţie 40

AAS470600406

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 60

AAS470600606

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 80

AAS470600806

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 100

AAS470601006

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 120

AAS470601206

1

50

Ø 178 mm

Granulaţie 24

AAS467400245

1

25

Ø 178 mm

Granulaţie 36

AAS467400365

1

25

Ø 178 mm

Granulaţie 40

AAS467400406

1

50

Ø 178 mm

Granulaţie 60

AAS467400606

1

50

Ø 178 mm

Granulaţie 80

AAS467400806

1

50

Ø 178 mm

Granulaţie 100

AAS467401006

1

50

Ø 178 mm

Granulaţie 120

AAS467401206

1

50

Ø 200 mm

Granulaţie 24

AAS471100245

1

25

Ø 200 mm

Granulaţie 36

AAS471100365

1

25

Ø 200 mm

Granulaţie 40

AAS471100406

1

50

Ø 200 mm

Granulaţie 60

AAS471100606

1

50

Ø 200 mm

Granulaţie 80

AAS471100806

1

50

Ø 200 mm

Granulaţie 100

AAS471101006

1

50

Ø 200 mm

Granulaţie 120

AAS471101206

1

50

Unelte & Accesorii

Întreținere

Finisaje

Șlefuire

Discuri Bona 8300 Antistatic

38

Bona 8500 Bandă de
Oxid de Aluminiu

Bona 8500 Bandă de Oxid
Aluminiu

Ambalaj

Buc. per
bax

Beneficii cheie:

Șlefuire

• Finisaj excepțional al suprafețelor
• Peliculă deschisă pentru şlefuire rece
• Durabilitate mare

200 mm x 750 mm

Granulaţie 16

AAS468000163

1

10

200 mm x 750 mm

Granulaţie 24

AAS468000243

1

10

200 mm x 750 mm

Granulaţie 36

AAS468000363

1

10

200 mm x 750 mm

Granulaţie 40

AAS468000403

1

10

200 mm x 750 mm

Granulaţie 50

AAS468000503

1

10

200 mm x 750 mm

Granulaţie 60

AAS468000603

1

10

200 mm x 750 mm

Granulaţie 80

AAS468000803

1

10

200 mm x 750 mm Granulaţie 100

AAS468001003

1

10

200 mm x 750 mm Granulaţie 120

AAS468001203

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 16

AAS468200163

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 24

AAS468200243

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 36

AAS468200363

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 40

AAS468200403

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 50

AAS468200503

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 60

AAS468200603

1

10

250 mm x 750 mm

Granulaţie 80

AAS468200803

1

10

250 mm x 750 mm Granulaţie 100

AAS468201003

1

10

250 mm x 750 mm Granulaţie 120

AAS468201203

1

10

200 x 551 mm

Granulaţie 16

AAS467900163

1

10

200 x 551 mm

Granulaţie 24

AAS467900243

1

10

200 x 551 mm

Granulaţie 36

AAS467900363

1

10

200 x 551 mm

Granulaţie 40

AAS467900403

1

10

200 x 551 mm

Granulaţie 50

AAS467900503

1

10

200 x 551 mm

Granulaţie 60

AAS467900603

1

10

200 x 551 mm

Granulaţie 80

AAS467900803

1

10

200 x 551 mm

Granulaţie 100

AAS467901003

1

10

200 x 551 mm

Granulaţie120

AAS467901203

1

10

Finisaje

Benzi abrazive standard din oxid de aluminiu ce produc o suprafaţă finisată fin.
Suport puternic din bumbac pentru o durabilitate crescută şi stabilitate
dimensională. Compativ cu abrazivele convenţionale din oxid de aluminiu seria
Bona 8500 constituie o alternativă mai durabilă şi mai eficientă.

Articol Nr.

Întreținere

Granulaţie

Unelte & Accesorii

Standard – Oxid de aluminiu

Instalare

Şlefuire – Abrazive
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Standard – Siliciu Carbid

Granulaţie

Disc Bona 8100 Siliciu Carbid

Finisaje

Șlefuire

Instalare

Şlefuire – Abrazive
Ambalaj

Ø 150 mm Granulaţie 16

AAS466900165

1

25

Ø 150 mm

Granulaţie 24

AAS466900245

1

25

Ø 150 mm

Granulaţie 36

AAS466900365

1

25

Ø 150 mm

Granulaţie 40

AAS466900406

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 50

AAS466900506

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 60

AAS466900606

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 80

AAS466900806

1

50

Ø 150 mm Granulaţie 100

AAS466901006

1

50

Granulaţie 120

AAS466901206

1

50

Ø 150 mm Granulaţie 150

AAS466901506

1

50

Ø 150 mm Granulaţie 36

AAS468400365

1

25

Ø 150 mm Granulaţie 40

AAS468400406

1

50

Ø 150 mm Granulaţie 50

AAS468400506

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 60

AAS468400606

1

50

Ø 150 mm

Granulaţie 80

AAS468400806

1

50

Ø 150 mm Granulaţie 100

AAS468401006

1

50

Ø 150 mm Granulaţie 120

AAS468401206

1

50

Unelte & Accesorii

Întreținere

Ø 150 mm

40

Buc. per
bax

Articol Nr.

Ø 178 mm

Granulaţie 16

AAS467100165

1

25

Ø 178 mm

Granulaţie 24

AAS467100245

1

25

Ø 178 mm

Granulaţie 36

AAS467100365

1

25

Ø 178 mm

Granulaţie 40

AAS467100406

1

50

Ø 178 mm

Granulaţie 50

AAS467100506

1

50

Ø 178 mm

Granulaţie 60

AAS467100606

1

50

Ø 178 mm

Granulaţie 80

AAS467100806

1

50

Ø 178 mm Granulaţie 100

AAS467101006

1

50

Ø 178 mm

Granulaţie 120

AAS467101206

1

50

Ø 200 mm

Granulaţie 16

AAS466600165

1

25

Ø 200 mm

Granulaţie 24

AAS466600245

1

25

Ø 200 mm Granulaţie 36

AAS466600365

1

25

Ø 200 mm Granulaţie 40

AAS466600406

1

50

Ø 200 mm Granulaţie 50

AAS466600506

1

50

Ø 200 mm

Granulaţie 60

AAS466600606

1

50

Ø 200 mm

Granulaţie 80

AAS466600806

1

50

Ø 200 mm Granulaţie 100

AAS466601006

1

50

Ø 200 mm Granulaţie 120

AAS466601206

1

50

Ø 200 mm Granulaţie 150

AAS466601506

1

50

Rolă de Siliciu
Carbid Bona 8100

Disc dublu abraziv
Bona 8100

Buget – Oxid de Aluminiu
Bona 2921 Aluminiu Oxid

Ambalaj

Buc. per
bax

Șlefuire

Beneficii cheie:
• Păstrează agresivitatea chiar și uzat
• Peliculă deschisă pentru șlefuire rece
• Durabilitate mare

Granulaţie 16

AAS466000161

1

203 mm x 10 m Granulaţie 24

AAS466000241

1

1

203 mm x 10 m Granulaţie 36

AAS466000361

1

1

203 mm x 10 m Granulaţie 40

AAS466000401

1

1

203 mm x 10 m Granulaţie 50

AAS466000501

1

1

203 mm x 10 m Granulaţie 60

AAS466000601

1

1

203 mm x 10 m Granulaţie 80

AAS466000801

1

1

203 mm x 10 m Granulaţie 100

AAS466001001

1

1

203 mm x 10 m Granulaţie 120

AAS466001201

1

1

203 mm x 10 m

1

Ø 407 mm

Granulaţie 16

AAS466800163

1

Ø 407 mm

Granulaţie 24

AAS466800243

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 36

AAS466800363

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 40

AAS466800403

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 50

AAS466800603

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 60

AAS466800803

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 80

AAS466801003

1

10

Ø 407 mm Granulaţie 100

AAS466801203

1

10

Granulaţie

Articol Nr.

Ambalaj

Ambalaj

Finisaje

Abrazive standard din siliciu carbid, cunoscut drept carborundum, un mineral
foarte dur ce crează noi puncte ascuţite în timpul folosirii, ceea ce conferă.
Această caracteristică combinată cu pelicula deschisă asigură o şlefuire rece
maşinilor de mare viteză precum cele de şlefuit margini.

Articol Nr.

Întreținere

Granulaţie

10

Unelte & Accesorii

Standard – Siliciu Carbid

Instalare

Şlefuire – Abrazive

Buc. per
bax

200 x 750 mm Granulaţie 36

AAS439500363

1

10

200 x 750 mm Granulaţie 40

AAS439500403

1

10

200 x 750 mm Granulaţie 60

AAS439500603

1

10

200 x 750 mm Granulaţie 80

AAS439500803

1

10

200 x 750 mm Granulaţie 100

AAS439501003

1

10

200 x 750 mm Granulaţie 120

AAS439501203

1

10

41

Instalare

Şlefuire – Abrazive
Paduri

Tip

Fin

Bej – pentru polish
Roșu – pentru curățare zilnică
Verde – pentru curățare periodică și întreținere ulei
Maro – pentru aplicare ulei
Dur

Paduri

Negru – pentru curățare intensivă şi polish

Tip

Bona Superpad 407 mm

Întreținere

Finisaje

Buc. per
bax

Alb – Suport pentru plasa abrazivă. Se poate folosi și pentru lustruire.

Șlefuire

Cod de culoare în funcție
de utilizare

Dimenisuni

Articol Nr.

Unelte & Accesorii

Bona Superpad 280 mm

Bona Superpad

Dimenisuni

Articol Nr.

Buc. per
bax

Pad gros pentru Bona FlexiSand 1.5 și Bona Buffer.
Alb

AAS867300058

Ø 407 mm x 23 mm

5

Bej

AAS867300038

Ø 407 mm x 23 mm

5

Roșu

AAS867300048

Ø 407 mm x 23 mm

5

Verde

AAS867300028

Ø 407 mm x 23 mm

5

Maro

AAS867300068

Ø 407 mm x 23 mm

5

Negru

AAS867300018

Ø 407 mm x 23 mm

5

Pad pentru Bona Mini Buffer.

Alb

AA68041000

Ø 280 mm x 25 mm

5

Bej

AA68042000

Ø 280 mm x 25 mm

5

Roșu

AA68043000

Ø 280 mm x 25 mm

5

Pad gros pentru Bona FlexiSand 1.5 și Bona Buffer.

Incl. EAN code

Bona Pad 407 mm

42

Alb

AAS68011000

Ø 407 mm x 23 mm

5

Bej

AAS867300028

Ø 407 mm x 23 mm

5

Verde

AAS867300068

Ø 407 mm x 23 mm

5

Negru

AAS867300018

Ø 407 mm x 23 mm

5

Pad subțire pentru Bona FlexiSand 1.5 și Bona Buffer.
Alb

AA68001000

Ø 407 mm x 8 mm

10

Bej

AA68002000

Ø 407 mm x 8 mm

10

Verde

AA68003000

Ø 407 mm x 8 mm

10

Negru

AA68004000

Ø 407 mm x 8 mm

10

Tip

Bona Pad de lână

Buc. per
bax

Pad pentru Lägler Trio.

Alb

AA68053000

Bej

AA68052000

Ø 200 mm x 8 mm

Roșu

AA68055000

Ø 200 mm x 8 mm

Verde

AA68054000

Ø 200 mm x 8 mm

Șlefuire

Bona Pad 200 mm

Dimenisuni

Articol Nr.

Ø 200 mm x 8 mm

Pad pentru Bona FlexiSand 1.5 şi Bona Buffer. Padul este din lână naturală de oaie pentru
aplicarea uleiului şi lustruirea pardoselilor uleiate sau ceruite. Lâna produce mai multă caldura
comparativ cu padurile sintetice astfel uleiul penetrează mai bine lemnul şi timpul de uscare
se reduce. Conţine lanolină naturală (ceară de lână) pentru o ﬁnisare satinată. Foarte
recomandat pentru Uleiurile Bona.
Beneficii cheie:

Finisaje

Paduri

Instalare

Şlefuire – Abrazive

• 100% pad de lână

Pad pentru curăţare şi polish pentru maşina Bona Mini Buffer.
Ø 300 mm

ASC718906

Paduri abrazive

Paduri abrazive

Bona Aripioare abrazive

8

Întreținere

Microfiber Pad

Ø 407 mm x 8 mm

Dimensiune

Granulaţie

Articol Nr.

Dimenisuni

1

Buc. per
bax

Bona Scrad System este un sistem unic, special conceput pentru şlefuirea intermediară
a straturilor de ﬁnisaj. Sistemul combină o aripioară abrazivă şi un pad uşor abraziv ce
taie ﬁbra ridicată a lemnului şi estompează eventualele mici imperfecţiuni. Aripioarele
abrazive se ataşează padului prin sistem Velcro. Dacă nu va plac zgârieturile, atunci veţi
iubi Bona Scrad System.
Ø 407 mm x 8 mm

Granulaţie 320

AAS854303208

5

Ø 330 mm x 8 mm

Granulaţie 320

AA970740

5

Abrazive triunghiulare cu suport Velcro pentru utilizare împreună cu Bona Scrad Pad.
Atasaţi 1 - 2 aripioare.

Delta

Granulaţie 120

AAS468601206

50

Delta

Granulaţie 150

AAS468601506

50

Delta Granulaţie 220

AAS468602206

50

43

Unelte & Accesorii

AA68071000

Instalare
Șlefuire

Şlefuire – Abrazive
Plase abrazive

Dimensiune

Granulaţie

Plase abrazive pentru pregătirea suprafeţei înaintea lăcuirii şi pentru şlefuirea
după lăcuire. Durabilitate mare şi structură deschisă a mesh ului ce împiedică
colmatarea şi îmbunătăţeşte extragerea prafului.

Unelte & Accesorii

Întreținere

Finisaje

Plasă abrazivă Bona,
cu două feţe

44

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Beneficii cheie:
• Nu se colmatează
• Structura rețea deschisă pentru aspirare
îmbunătățită
• Două fețe

Ø 407 mm

Granulaţie 60

AAS867100603

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 80

AAS867100803

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 100

AAS867101003

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 120

AAS867101203

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 150

AAS867101503

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 180

AAS867101803

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 220

AAS867102203

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 60

AAS67012060

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 80

AAS67012080

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 100

AAS67012100

1

10

Ø 407 mm

Granulaţie 120

AAS67012120

1

10

Ø 280 mm

Granulaţie 80

AAS872000803

1

10

Ø 280 mm

Granulaţie 100

AAS872001003

1

10

Ø 280 mm

Granulaţie 120

AAS872001203

1

10

Ø 200 mm

Granulaţie 80

AAS903700808

1

30

Ø 200 mm

Granulaţie 100

AAS903701008

1

30

Ø 200 mm

Granulaţie 120

AAS903701208

1

30

Ø 200 mm

Granulaţie 150

AAS903701508

1

30

Bona Pad Intermediar

Bona Discuri de Curățare

Abrazive Delta
Delta Abrasive Paper

Disc abraziv Diamant pentru şlefuirea ﬁnisajelor UV
ranforsate cu ceramică precum şi a altor ﬁnisaje dure.
Durata de viaţă este de 12 ori mai lunga decât plasele
abrazive convenţionale în acest proces.

Ambalaj

Buc. per
bax

Beneficii cheie:
• Performanță excelentă
pe materiale dure
• Durată lungă de viață
• Șlefuire agresivă, fără a provoca
zgârieturi circulare
• Discurile dispun de suport
Velcro pentru schimbare uşoară.

Ø 125 mm

Granulaţie 240

AAS471902408

1

12

Ø 150 mm

Granulaţie 240

AAS472002408

1

8

Pentru şlefuirea lemnului brut. Creează o suprafaţă
perfectă, fără urme. Folosibil şi la şlefuirea intermediară
a ﬁnisajelor. Rezultate omogene şi netede.

Ø 150 mm

Granulaţie 120

AAS472001208

Ø 150 mm

Granulaţie 80

AAS472000808

Beneficii cheie:
• Şlefuire agresivă fără urme
• Durată lungă de viață
• Discurile dispun de suport
Velcro pentru schimbare
uşoară.

Padurile intermediare de şlefuire reduc riscul de a şlefui până la lemnul crud atunci
când este necesară doar o şlefuire superﬁcială a suprafeţei. Spuma izolatoare şi presiunea
uniform exercitată conduc la o şlefuire netedă. Sistem Velcro de prindere pentru o ﬁxare
rapidă şi uşoară. Utilizabile cu plăcile Multidisc şi Quattro.
Ø 125 mm

AAS472102408

1

3

Ø 150 mm

AAS472200008

1

4

Disc din ﬁbre pentru captarea prafului rezidual după şlefuirea cu abrazivele diamant.
Metoda potrivită pentru curăţarea suprafeţelor mici.

Ø 125 mm

AAS472300008

1

12

Ø 150 mm

AAS472400008

1

8

Dimensiune

Granulaţie

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Pentru Fein și Bosch.

1

82 x 82 x 82

Granulaţie 40

AAS872100406

82 x 82 x 82

Granulaţie 60

AAS872100606

1

50

82 x 82 x 82

Granulaţie 80

AAS872100806

1

50

Șlefuire

Articol Nr.

Finisaje

Disc Abraziv Bona Diamant

Granulaţie

Întreținere

Disc Abraziv Bona Diamant

Dimensiune

Unelte & Accesorii

Abrazive Diamant

Instalare

Şlefuire – Abrazive

50

45

Finisaje
Căutați un anumit grad de luciu, culoare, rezistență la uzură sau durabilitate? Bona are
ﬁnisajul ideal pentru toate tipurile de parchet. Începand din anii 1970, suntem pionieri
mondiali în lacurile pe bază de apă furnizând soluții cu VOC redus şi fără solvenți pentru
orice necesitate a pardoselilor din lemn.
Bona continuă să forțeze inovațiile sustenabile un pas mai departe, prin lacul Bona
Trafﬁc HD care conferă cea mai bună rezistență la zgâriere, urme de frecare şi agenți
chimici, ﬁind destinat protejării suprafețelor supuse traﬁcului extrem de ridicat.
În următoarele pagini veți descoperi toate ﬁnisajele de care aveți nevoie pentru a crea
pardoseli din lemn frumoase, durabile şi uşor de întreținut.

1. Amorse

6. Uleiuri – Tratament pentru efecte

2. Finisaje

7. Uleiuri – Tratament pentru întreținere

3. Naturale

8. Finisaje – Tratament pentru efecte

4. Sportive System

9. Uleiuri – Exterior

5. Uleiuri – Tratament la uzură

10. Chit şi mastic

46

Grunduri

1L

10

50

WB200020012

5L

3

44

Șlefuire

Date tehnice:
• Bază: Acrilat
• Categorie: Monocomponent pe bază de apă
• Uscare: 1–2 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona
• Acoperire: 8–10 m2/L

WB200013003

Grund pentru o colorare medie lemnului. Bona Prime Intense are excelente proprietăți de
şlefuire şi se pretează foarte bine pardoselilor cu încalzire şi/sau pe pardoseli din lemn în
stort sau duşumele. Adecvat pentru toate tipurile de lemn şi special pentru esențe tropicale.

• Pentru o colorare medie a lemnului
• Recomandat pentru pardoseala cu
încălzire
• Funcționează foarte bine pe
specii de lemn tropicale

WB250020001

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Monocomponent
pe bază de apă
• Timp de uscare: 1–2 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona
• Acoperire: 8–10 m2/L

5L

3

Întreținere

Beneficii cheie:

44

Grund pentru colorare traditionala chilimbar a lemnului. Bona Amberseal are excelente
proprietăți de şlefuire şi se preteaza foarte bine pardoselilor cu încalzire şi/sau pe pardoseli
din lemn în stort sau dusumele. Adecvat pentru stejar şi pentru tipuri mai închise de lemn.

Beneficii cheie:
• Pentru o colorare tradițională a
lemnului
• Recomandat pentru pardoseala
cu încălzire
• Potrivit pentru stejar și tipuri mai
închise de lemn.

WB255020001

Bona Prime White

Baxuri
per palet

Finisaje

• Pentru o colorare deschisă a lemnului
• Elasticititate mare
• Potrivit pentru toate tipurile de lemn

Bona Prime Amberseal

Buc. per
bax

Grund pentru o colorare deschisă a lemnului. Produce o suprafață solidă datorită
conținutului ridicat de corp solid. Are vâscozitate redusă, este uşor elastic şi reduce riscul
apariției rosturilor.

Beneficii cheie:

Bona Prime Intense

Ambalaj

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Monocomponent
pe bază de apă
• Timp de uscare: 1–2 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona
• Acoperire: 8–10 m2/L

5L

3

44

Grund care produce un efect de albire, acolo intensitatea poate să ﬁe controlată prin aplicarea
unui sau a mai multor straturi. Aplicat intr-un singur strat, în mod normal păstrează impresia de
lemn brut, netratat. Pentru un aspect cu adevărat de albire, aplicați două sau mai multe straturi.
Este un produs care iartă erorile, ﬁind creat pentru a se aplica cu ușurință cu rola.
Beneficii cheie:
• Aspect albit
• Împiedică îngălbenirea lemnului
• Aplicare ușoară cu rola

Date tehnice:
• Bază: Acrilat - poliuretan
• Categorie: Pe bază de apa, 1 comp.
• Timp uscare: 1-2 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona
• Acoperire: 10-12 m2/L

WB250613001

1L

10

WB250620001

5L

3

30
44

47

Unelte & Accesorii

Bona Prime Classic

Articol Nr.

Instalare

Finisaje

Instalare

Finisaje
Grunduri

Tip

Șlefuire

Bona Gel

Articol Nr.

Întreținere

Finisaje

• Pentru o colorare deschisă a lemnului
• Conținut foarte ridicat de corp solid
• Uscare rapidă

Tip

Unelte & Accesorii

Bona Traffic HD

5L

1

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Lac cu întărire extrem de rapidă care acceptă traﬁc deplin după numai 12 ore. Reprezintă
alegerea ideală pentru spaţii comerciale şi locaţii publice unde timpul alocat renovării este
foarte limitat şi se solicită durabilitatea cea mai ridicată posibil. Datorită emiisilor reduse şi
a mirosului aproape imperceptibil nu este necesară evacuarea spaţiilor adiacente.
Recomandat pentru relăcuirea parchetului preﬁnisat.

• Permite traﬁc complet după 12 ore
• Durabilitate extraordinară la uzură şi
zgâriere
• Emisii reduse, conţinut redus de
solvent

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Bicomponent pe bază de apă
• Timp de uscare: 2–3 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona
• Acoperire: 8–10 m2/L
• Conform cu EN 14904:2006 (rezistenţă la
frecare pentru săli de sport)
• EN 71:3 conform

Satinat

WT155346003

4.95 L

3

36

Mat

WT155646003

4.95 L

3

36

WT155946003

4.95 L

3

36

Extra Mat

48

Baxuri
per palet

Date tehnice:
• Bază: Acrilat/poliuretan
• Categorie: Monocomponent pe bază de apă
• Timp de uscare: 20–30 min între straturi
• Aplicare: Şpaclu din oțel inoxidabil
• Acoperire: 25–35 m2/L

WB074002002

Beneficii cheie:

Bona Traffic HD Întăritor

Buc. per
bax

Grund cu vâscozitate ridicată adecvat în special pentru aplicarea cu şpaclul, care se poate
aplica atât pe lemn crud cât şi între straturile de lac. Aplicat pe lemnul netratat, se usucă
rapid şi nu produce ridicarea ﬁbrei. În mod normal nu necesită şlefuire. Aplicat între straturile
de lac, diminuează vizibilitatea zgârieturilor provocate de şlefuire şi umple micile neregularități
ale peliculei de lac.
Beneficii cheie:

Lacuri

Ambalaj

WH330045001

0.40 L

3

Baxuri
per palet

• Finisaj excelent pentru spații comerciale
• Durabilitate excelentă
• Proprietăți excelente de aplicare

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Bicomponent pe bază de apă
• Timp de uscare: 2–3 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona
• Acoperire: 8–10 m2/L
• Conform cu EN 14904:2006 (rezistenţă la
frecare pentru săli de sport)
• EN 71:3 conform

Satinat

WT153346003

4.95 L

3

36

Mat

WT153646003

4.95 L

3

36

WH341045001

0.45 L

1

BonaTraffic Întăritor

Finisaj cu toate trăsăturile Bona Trafﬁc dar formulat pentru a îndeplini cele mai înalte
standarde antialunecare în spaţii de lucru şi alte situaţii ce impun risc de alunecare. Bona
Trafﬁc Antislip este alegerea ideală pentru scări, creşe, bucătării şamd. Se poate folosi la
protejarea lemnului netratat şi a parchetului preﬁnisat.

Beneficii cheie:
• Clasiﬁcare R9 cf DIN 51 130
• Reduce riscul de alunecare
• Excelentă rezistență la uzură

WT153946003

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Bicomponent pe bază de apă
• Timp de uscare: 3–4 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona
• Acoperire: 8–10 m2/lit
4.95 L

3

Instalare

Buc. per
bax

Lac cu o excelentă durabilitate şi performanţă de încredere pe pardoselile din lemn din
spaţiile publice supuse unui traﬁc foarte ridicat. Este foarte uşor de aplicat pe suprafeţe mari,
rezistent la uzură accentuată şi se întreţine cu uşurinţă. Se foloseşte pentru protejarea
parchetului netratat cât şi a celui preﬁnisat.
Beneficii cheie:

Bona Traffic Anti Slip

Ambalaj

Întreținere

Bona Traffic

Articol Nr.

Șlefuire

Tip

36

49

Unelte & Accesorii

Lacuri

Finisaje

Finisaje

plitate
Sim

2K

rmanță
rfo
Pe

1

K

1K Simplitate – 2K Performanţă
Bona Mega - protecţie superioară împotriva stropirii, zgârierii şi urmelor de uzură
Cel mai bine vândut lac pe bază de apă la nivel mondial, Bona Mega continuă
să redefinească regulile finisării pardoselilor din lemn. Bona Mega oferă
rezistenţa chimică superioară a finisajelor bicomponente şi totodată siguranţa
formulelor monocomponente.
Ideal pentru spaţii comerciale şi rezidenţiale cu trafic intens, Bona Mega oferă
o protecţie de neegalat împotriva lichidelor, zgârierii şi urmelor de uzură.
bona.com/mega

50

Baxuri
per palet

• Protecţie superioară la lichide
• Simplitatea monocomponentului
şi performanţa ﬁnisajelor bicomponente
• Excelentă rezistență la uzură
• Recomandat pentru
pardoseli încălzite.

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Monocomponent pe bază de apă
• Timp de uscare: 2–3 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona
• Acoperire: 8–10 m2/L
• Îndeplineşte normele DIN 18032:2
rezistenţa la alunecare (lucios, satinat şi mat)
• EN 71:3 conform cu

Lucios

WT133013002

1L

10

50

Lucios

WT133020002

5L

3

44

Satinat

WT133313002

1L

10

50

Satinat

WT133320002

5L

3

44

Mat

WT133613001

1L

10

50

Mat

WT133620001

5L

3

44

Extra Mat

WT133920001

5L

3

44

Lac polivalent care se poate aplică cu sau fără un grund în prealabil, destinat protejării
complete a pardoselilor din lemn netratate din locuinţă. Produce o colorare caldă a
parchetului şi se aplică cu uşurinţă graţie proprietăţilor sale care iartă micile erori de aplicare.
Are o bună rezistenţă la frecare şi produsele chimice des folosite în casă. Bona Novia se
poate folosi şi pentru ﬁnisarea iniţială sau completă a pardoselilor netratate din plută.
Beneficii cheie:
• Performanţă cu etichetă eco
• Nu necesită grund
• Rezistență bună la uzură

Date tehnice:
• Bază: Acrilat/poliuretan
• Categorie: Monocomponent pe bază de apă
• Timp de uscare: 1–2 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona
• Acoperire: 8–10 m2/L
• EN 71:3 conform cu

Lucios

WT230013001

1L

10

50

Lucios

WT230020001

5L

3

44

Lucios

WT230024001

10 L

2

Satinat

WT230313001

1L

10

50

Satinat

WT230320001

5L

3

44

Satinat

WT230324001

10 L

2

Mat

WT230613001

1L

10

50

Mat

WT230620001

5L

3

44

Mat

WT230624001

10 L

2

Instalare

Buc. per
bax

Formula inovatoare a lacului Bona Mega oferă performantă superioară speciﬁcă unui lac
bicomponent dar într-un produs monocomponent, conferind protecţie superioară la lichide
accidental vărsate şi frecare. Nu necesită mixarea cu un întăritor astfel încât este foarte
comod de utilizat direct din recipient. Bona Mega este un lac polivalent şi ideal pentru
pardoselile din lemn din birouri, mici magazine, camere de hotel sau locaţii similare şi
reprezintă o alegere premium pentru locuinţe. Este foarte recomandat pentru dusumele şi
pardoseli încălzite.
Beneficii cheie:

Bona Novia

Ambalaj

Întreținere

Bona Mega

Articol Nr.

Șlefuire

Tip

51

Unelte & Accesorii

Lacuri

Finisaje

Finisaje

Instalare

Finisaje
Lacuri

Șlefuire

Bona Naturale 1-Comp

Tip

Finisaje

WT180646001

Întreținere

• Aspect și senzație tactilă naturală
• Rezistență foarte ridicată la uzură

Unelte & Accesorii

• Rezistență ridicată la agenți chimici

WB270646001

52

4.5 L

3

44

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Pe bază de apă, 1-comp.
• Timp de uscare: 1-2h între straturi
• Aplicare: Rolă Bona (AT3100100)
• Acoperire: 8-10m/L per strat

4.5 L

3

44

Bona Naturale face posibilă protecția parchetului dar în același timp păstrează aspectul și
senzația tactilă de lemn natur. Versiunea bi-componentă se pretează locațiilor comerciale și
trebuie folosit în combinație cu Bona Naturale Base.

Beneficii cheie:
• Aspect și senzație tactilă naturală
• Rezistență foarte ridicată la uzură
• Rezistență ridicată la agenți chimici

Bona Naturale Întăritor

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Pe bază de apă, 1-comp.
• Timp de uscare: 2-3 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona (AT3100100)
• Acoperire: 8-10m/L per strat

Bona Naturale Base produce o colorare deschisă, naturală a lemnului și este destinat aplicării
înainte de Bona Naturale 2Comp. Se poate folosi si pentru aplicare inițială, înainte de Bona
Naturale 1comp. Bona Naturale Base se aplică cu ușurință și reduce potențialele urme de
suprapunere.
Beneficii cheie:

Bona Naturale 2-Comp

Baxuri
per palet

Bona Naturale face posibilă protecția parchetului dar în același timp păstrează aspectul și
senzația tactilă de lemn natur. Versiunea mono-componentă se pretează locuințelor și
necesită doar două straturi aplicate.
Beneficii cheie:
• Aspect și senzație tactilă naturală
• Rezistență ridicată la uzură
• Recomandat pentru încălzire
în pardoseală

Bona Naturale Base

Buc. per
bax

Ambalaj

Articol Nr.

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Pe bază de apă, 1-comp.
• Timp de uscare: 1-2h între straturi
• Aplicare: Rolă Bona (AT3100100)
• Acoperire: 8-10m/L per strat

WT190646001

4.5 L

3

WH341041001

0.4 L

1

36

Articol Nr.

Bona Retarder

Ambalaj

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Este un aditiv ce îmbunătăţeşte capacitatea de nivelare a lacurilor şi măreşte timpul de uscare
al ﬁnisajelor Bona pe bază de apă (grund, lac). Se foloseşte atunci când umiditatea aerului
este scăzută sau când temperatura este foarte ridicată. Reduce riscul de uscare prea rapidă
a lacului şi de a lăsa urme de rolă.

0.2 L

12

120

Unelte & Accesorii

Întreținere

WX100006002

Finisaje

Beneficii cheie:
• Facilitează aplicarea lacului în condiţii de temperaturi ridicate sau aer foarte uscat
• Prelungeşte timpul de uscare al lacului
• Reduce riscul urmelor de trecere şi decolorare

Instalare

Lacuri

Șlefuire

Finisaje

Bona în jurul lumii

Aerportul Schiphol, Amsterdam
Pentru a face faţă celor cca 52 milioane de pasageri anual, pardoseala de 18
000 m2 din stejar şi fag a aeroportului a fost tratată cu soluţii compatibile marca
Bona şi apoi lăcuită cu Bona Traffic HD. Uscarea rapidă a lacului Bona Traffic
HD a permis şlefuirea, aplicarea finisajului şi uscarea într-o singură noapte,
permiţând deschiderea pentru public a zonei amenajate în mai puţin de 12 ore.

53

Instalare

Finisaje
Sportive System

Șlefuire

Bona Sportive Primer

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Grund special creat pentru pardoseli de sport ﬂexibile. Conferă o excelentă aderență pe
lemn și se aplică cu ușurință pe spații largi, datorită proprietăților excelente de nivelare și a
timpului de deschidere mare. Se pretează pe aproape toate tipurile de lemn.
Beneficii cheie:
• Timp de deschidere mare
• Slefuire excelentă

10 L

2

Finisaje

WB250024001

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Pe bază de apă, 1-comp.
• Timp de uscare: 2-3 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona
• Acoperire: 8-10m/L per strat

Întreținere

Bona Sportive Finish

Lac special pentru ﬁnisarea pardoselilor din lemn sportive felxibile. Proprietățile excelente
de nivelare și timpul de deschidere mare permite aplicarea facilă pe suprafețe largi. Aprobat
in conformitate cu cele mai inalte standarde pentru pardoseli de sport. (EN 14904:2006 &
DIN 18032:2)

Unelte & Accesorii

Beneficii cheie:
• Rezistență ridicată la uzură și urme de
încălțăminte
* Echilibru perfect al rezistenței la
frecare
* Ușor de întreținut

Bona bandă de mascare

Lucios

WB250024001

10 L

2

Mat

WT136624001

10 L

2

Bona Bandă de mascare fermă pentru a asigura aplicarea corectă a marcajelor și suﬁcient
de ﬂexibilă pentru marcaje circulare. Banda stă ﬁxată de podea și previne prelingerea
vopselei pe sub ea în timpul aplicării.

25 mm lățime

54

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Pe bază de apă, 2-comp.
• Timp de uscare: 2-3 ore între straturi
• Aplicare: Rolă Bona
• Acoperire: 8-10m/L per strat
• Conform cu EN 14904:2006 și DIN 18032:2
(rezistență la frecare pentru săli de sport)

AX34200000

50 m

72

Articol Nr.

Baxuri
per palet

Galben

WC410155001

1.75 L

2

36

Roșu

WC420155001

1.75 L

2

36

Orange

WC420255001

1.75 L

2

36

Albastru
deschis

WC430155001

1.75 L

2

36

Albastru
închis

WC430255001

1.75 L

2

36

Verde

WC440155001

1.75 L

2

36

Negru

WC470155001

1.75 L

2

36

Alb

WC490155001

1.75 L

2

36

Șlefuire

Date tehnice:
• Bază: Poliuretan
• Categorie: Monocomponent pe bază de apă
• Timp de uscare: 1–4 ore între straturi
• Aplicare: Pensula ﬁnă sau rola cu păr scurt
• Acoperire: 6-10m²/L per strat; 120-200 m liniari
cu lăţime de 50mm

Finisaje

• Uscare rapidă
• Nu necesită şlefuire înainte de lăcuire
• Opacitate superbă (abilitate de mascare)

Detergent concentrat pentru utilizare frecventă pe pardoseli sportive din lemn. Adecvat
pentru curăţare mecanizată. Nu rămân reziduuri alunecoase.

Beneficii cheie:
• În condiții de siguranță pe lemn
• Nu răman reziduuri alunecoase
• Miros proaspăt

Bona Sportive Cleaner Plus

Buc. per
bax

Bona Sportive Paint este o vopsea poliuretanică, specială pentru trasarea marcajelor pe
pardoseli de lemn din sălile de sport. Se poate utiliza atât pentru trasări ﬁne cât şi pentru
vopsirea completă a anumitor zone de teren. Este disponibilă în 8 culori vibrante ce se pot
mixa între ele, astfel aveţi posbilitatea de a crea o paletă largă de tonuri.
Beneficii cheie:

Bona Sportive Cleaner

Ambalaj

Întreținere

Bona Sportive Paint

Tip

Unelte & Accesorii

Sportive System

Instalare

Finisaje

Date tehnice:
• Diluare: 1:100 pentru uz general

WM640013024

1L

10

50

WM640020008

5L

3

44

Detergent puternic pentru îndepărtarea grăsimii din transpiraţie şi altor contaminanţi ce
cauzează o suprafaţă alunecoasă. Aplicarea produsului reface caracterul antiderapant al
pardoselii şi poate chiar îndepărta urmele negre de tocuri.

Beneficii cheie:
• Poate îndepărta urmele negre de tocuri
• Reface caracterul antiderapant al
pardoselii
• Adecvat pentru ﬁnisajele
Bona Sportive Finish

Date tehnice:
• Diluare: 1:5

WM650020007

5L

3

44

WM650013017

1L

10

50

55

Instalare

Finisaje

Șlefuire

Uleiuri – Tratament la uzură

Bona Craft Oil

Tip

Articol Nr.

Finisaje
Întreținere
Unelte & Accesorii

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Ulei profesional pentru lemn cu proprietăţi saturante excelente, ce oferă protecţie profundă
împotriva uzurii, chimicalelor şi umidităţii. Datorită conţinutului ridicat de ulei şi excelentelor
proprietăţi penetrante se impune de regulă o singură aplicare, iar tratamentul suprafeţelor
devine o operaţiune simplă şi rapidă. Adecvat deopotrivă în mediu rezidenţial şi public.
Aplicare sigură pe jucăriile copiilor (EN 71-3). Disponibil în versiune neutră şi în 5 culori.
Beneficii cheie:
• Grad foarte ridicat de saturaţie
pentru tratamentul rapid al suprafeţei
• Potenţează granulaţia şi culoarea lemnului
• Miros slab, sărac în solvenţi (<4%)
• Suprafaţă deschisă, care respiră

56

Ambalaj

Date tehnice:
• Bază: Uleiuri vegetale modiﬁcate
• Categorie: Ulei de întărire, Monocomponent
• Conţinut de corp solid: 96–98%
• Timp uscare (până la utilizare): 24 ore
• Aplicare: Aplicatorul de cauciuc,
padul de lână Bona sau spatulă inox
• Acoperire: 20 m2/L

Pur

GT560115001

2.5 L

4

Pur

GT560120001

5L

2

Pur

GT560113001

1L

6

Frost

GT561115001

2.5 L

4

Frost

GT561120001

5L

2

Frost

GT561113001

1L

6

Clay

GT562115001

2.5 L

4

Clay

GT562120001

5L

2

Clay

GT562113001

1L

6

Graphite

GT563115001

2.5 L

4

Graphite

GT563120001

5L

2

Graphite

GT563113001

1L

6

Ash

GT564115001

2.5 L

4

Ash

GT564120001

5L

2

Ash

GT564113001

1L

6

Umbra

GT565115001

2.5 L

4

Umbra

GT565120001

5L

2

Umbra

GT565113001

1L

6

Uleiuri – Tratament la uzură

Articol Nr.

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

AF3100025

2.5 L

2

Satinat

AF3102010

10 L

1

Mat

AF3600025

2.5 L

2

Mat

AF3602010

10 L

1

Ulei modiﬁcat pe bază de plante care include agent de accelerare a timpului de uscare și
consolidarea rezistenței la uzură. Bona Craft Oil 2K permite traﬁc pietonal în mai puțin de 8 ore.
Suprafața este rezistentă la apă și pătare, surclasând uleiurile tradiționale. Este ideal pentru esențe
problematice precum afzelia, iroko, jatoba, cireș, nuc, stejar afumat, fag aburit și altele. Se poate
folosi ca singur tratament sau ca bază de colorare urmat apoi de acoperire protectivă cu lac
profesional. Este disponibil in varianta neutră și 5 culori vibrante.
Date tehnice:
Beneficii cheie:
• Bază: Ulei vegetal modiﬁcat, întăritorul conține
• Timp foare mare de deschidere
isocianat
și pot life - aplicare fără emoții
• Maturizare rapidă și sigură • Categorie: Ulei de întărire, 2-compt
• Timp uscare (până la utilizare): 12 ore
Funcțional pe multe esențe tropicale
• Compatibilitate mare
• Unelte aplicare: Aplicator de cauciuc, rolă cu
• Conținut foarte redus de solvent
păr scurt, spaclu oțel
• Reparare locală
• Acoperire: 20 m2/L
• Culori intermixabile
• Acoperire cu Trafﬁc, Trafﬁc HD și Naturale 2-comp.

Uleiuri – Tratament de efect
Bona Mix Colour

Neutral

GT570014001

1.25 L

6

Frost

GT571114001

1.25 L

6

Clay

GT572114001

1.25 L

6

Graphite

GT573114001

1.25 L

6

Ash

GT574114001

1.25 L

6

Umbra

GT575114001

1.25 L

6

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Tip

Baxuri
per palet

Bona Mix Colour este o pastă concentrată de pigment pentru sisteme pe bază de apă şi în
special pentru Bona Nordic Tone şi Bona Rich Tone. Adăugată acestor produse poate
intensiﬁca sau schimba culoarea, crând un efect special. Notaţi că suprafaţa trebuie
întotdeauna tratată ulterior cu Bona Craft Oil sau Bona Hard Wax Oil.
Date tehnice:
• Conținut: Pastă concentrată de pigment
• Consum: 250 ml pentru o sticlă de 5 L (5%)
Bona Nordic Tone sau Bona Rich Tone
Mahon

GX504007

0.25 L

12

Nuc

GX504107

0.25 L

12

Alb

GX504207

0.25 L

12

Gri

GX504307

0.25 L

12

Negru

GX504407

0.25 L

12

57

Întreținere

Satinat

Finisaje

Date tehnice:
• Bază: Uleiuri vegetale modiﬁcate
• Categorie: Ulei de întărire, monocomponent
• Conţinut de corp solid: 96–98%
• Timp uscare (până la utilizare): 24 ore
• Aplicare: Aplicatorul de cauciuc, padul de lână
Bona sau spatulă inox
• Acoperire: 20 m2/L

Șlefuire

Bona Hardwax Oil este un mix echilibrat între uleiurile şi cerurile naturale destinate
tratamentului suprafeţelor din lemn. Hardwax Oil impregnează lemnul, creând totodată o
peliculă superﬁcială durabilă foarte rezistentă la uzură şi umezeală. Aplicare directă pe lemn
netratat ori în combinaţie cu Bona Craft Oil dacă se doreşte schimbarea culorii pardoselii.
Aplicare sigură pe jucăriile copiilor (EN 71-3).
Beneficii cheie:
• Grad foarte ridicat de saturaţie
pentru tratamentul rapid al suprafeţei
• Evidenţiază ﬁbra şi culoarea lemnului
• Miros slab, sărac în solvenţi (<4%)
• Suprafaţă deschisă, care respiră

Bona Craft Oil

Ambalaj

Unelte & Accesorii

Bona Hard Wax Oil

Tip

Instalare

Finisaje

Instalare

Finisaje
Uleiuri – Tratament pentru efecte

Șlefuire

Bona Nordic Tone

Articol Nr.

Finisaje

• Efect de alb spălat
• Inhibă îngălbenirea lemnului
• Gradul de alb poate ﬁ controlat
prin numărul de aplicări (în mod normal
este necesar o singură aplicare)

WX700020001

Întreținere
Unelte & Accesorii

• Efect întunecat, afumat
• Uscare rapidă
• Fără miros

WX900020001

Bona Deck Oil

Tip

Articol Nr.

Date tehnice:
• Bază: Emulsie de ulei ceară, pigmentare
• Categorie: Pre-tratament, monocomponent
• Timp uscare: 1–2 ore (între aplicări)
• Aplicare: Aplicator de ulei sau peria lată
• Acoperire: 8–10 m2/L

5L

3

Date tehnice:
• Bază: Soluție alcalină
• Categorie: Pre-tratament, monocomponent
• Timp uscare: 1–2 ore (între aplicări)
• Aplicare: Manșonul de ulei
• Acoperire: 8–10 m2/L

5L

3

Ambalaj

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Bona Decking Oil este un amestec concentrat de uleiuri vegetale, modiﬁcate să asigure o
impregnare superioară şi o protecție de lungă durată pardoselilor exterioare deck şi a altor
lucrări din lemn pentru exterior. Intensiﬁcă aspectul natural al ﬁbrei lemnului şi în acelasi timp
protejează împotriva umezelii, reducând potențialul de crăpare şi de curbare al lemnului.
Beneficii cheie:
• Protecție de lungă durată
• Conține protecție UV
• Respingere excelentă a apei

58

Baxuri
per palet

Bona Rich Tone este un tratament preliminar pentru pardoseli masive, ce conferă o nuanţă
închisă, afumată şi soﬁsticată lemnului.Culoarea e obţinută printr-o reacţie chimică şi de
aceea rezultatele depind de esenţa acestuia. Stejarul capătă o colorare închisă şi profundă.
Continuaţi apoi aplicând Bona Craft Oil, orice culoare, pentru un efect bidimensional special
sau aplicaţi direct Bona Hard Wax Oil pentru un ﬁnisaj elegant. Culoarea se poate schimba
sau intensiﬁca adăugând 5% Bona Mix Colour.
Beneficii cheie:

Uleiuri – Exterior

Buc. per
bax

Bona Nordic Tone este un tratament preliminar aplicării de Bona Craft Oil pentru a crea
caracterul unic al pardoselilor albe spălate scandinave. Combinaţi cu Bona Craft Oil Frost
sau alegeţi o culoare contrastantă pentru un efect bidimensional special. Culoarea se poate
schimba sau intensiﬁca adăugând 5% Bona Mix Colour.
Beneficii cheie:

Bona Rich Tone

Ambalaj

Date tehnice:
• Bază: Uleiuri vegetale modiﬁcate
• Categorie: Ulei de întărire, monocomponent
• Timp uscare (până la utilizare): 24 ore
• Aplicare: Perie lată sau rolă mohair
• Acoperire: Aprox. 20 m2/L

Neutru

GT551115001

2.5 L

4

Neutru

GT551124001

10 L

2

Mahon

GT551215001

2.5 L

4

Teak

GT551315001

2.5 L

4

Alb

GT551415001

2.5 L

4

Instalare
Fastening

Baxuri
per palet

Date tehnice:
• Bază: Acrilat
• Categorie: Monocomponent pe bază de apă
• Timp uscare (până la şlefuire): 30–60 min
• Aplicare: Spatula inox
• Acoperire: 8–12 m2/L
5L

3

44

Chit de rosturi pentru goluri de până la 2mm, adecvat pentru majoritatea tipurilor de lemn.
Soluția se amestecă cu rumegusul rezultat de la şlefuirea parchetului care urmează să ﬁe
tratat, rezultând o colorare naturală.

WF21001302

1L

10

50

WF21002002

5L

3

44

Bona Gap Master este un mastic acrilic destinat umplerii golurilor dintre plintă şi perete şi a
trecerilor conexe parchetului. Se poate folosi pentru remedierea daunelor şi umplerea
crăpăturilor din pardoseală.
Beneficii cheie:
• Foarte elastic (max 15% toleranţă)
• Priză inițială și ﬁnală optimă
• Fără miros

Date tehnice:
• Material: Acrilat
• Timp uscare: cca. 18–24 ore. Duritatea
completă este atinsă după cca. 2-3 zile, în
funcție de climă şi mărimea golului.
• Consum: Depinde de mărimea golului.

RAL 7030

AF4411312501

310 ml

12

60

Fag închis

AF4411311001

310 ml

12

60

Ash/ﬁr

AF4411311101

310 ml

12

60

Stejar închis

AF4411311201

310 ml

12

60

Alb

AF4411311301

310 ml

12

60

Arțar

AF4411311401

310 ml

12

60

Fag deschis

AF4411311501

310 ml

12

60

Stejar
deschis

AF4411311601

310 ml

12

60

Cireș

AF4411311701

310 ml

12

60

Bog oak

AF4411311801

310 ml

12

60

Wenge

AF4411311901

310 ml

12

60

Negru

AF4411312001

310 ml

12

60

Nucă

AF4411312101

310 ml

12

60

Teak

AF4411312201

310 ml

12

60

Esenţe
exotice roşietice

AF4411312301

310 ml

12

60

Finisaje

WF220020001

Bona Gap Master

Buc. per
bax

Chit de rosturi rapid şi cu excepțională capacitate de umplere a golurilor dintre lamele de
parchet (până la 3mm) deseori ﬁind necesară o singură aplicare pentru obținerea unei
suprafețe netede. Soluția se mixează cu rumeguş rezultat de la şlefuirea parchetului ce
urmează să ﬁe tratat, rezultând o colorare naturală. Este adecvat pentru specii de lemn
deschise la culoare sau mediu colorate.
Beneficii cheie:
• Capacitatea excepțională
de umplere
• Uscare rapidă
• Anti-coroziv

Bona Mix&Fill

Ambalaj

Unelte & Accesorii
Accessories

Bona Mix&Fill Plus

Articol Nr.

Întreținere
Floor Care

Chit de rosturi & Mastic

Șlefuire
Sanding

Finisaje

59

Curăţare şi întreţinere
Modul de întreţinere este vital pentru a ne bucura de frumuseţea prelungită a
pardoselilor de lemn. Soluţiile de întreţinere Bona sunt special create pentru curăţarea
şi revitalizarea parchetului, acestea fiind personalizate fiecărui tip de finisaj: lac sau ulei,
indiferent dacă sunt aplicate de meşterul parchetar sau parchetul este preﬁnisat în
fabrică.
Anul acesta vă prezentăm soluţia de revitalizare a pardoselilor, Bona Deep Clean
System. Proprietarii de pardoseli pot readuce instant strălucirea parchetului prin acest
serviciu unic, ce îndepărtează cu eﬁcienţă incredibilă cele mai persistente urme de
murdărie.

1. Bona Deep Clean System
2. Finisaje – Întreţinere
3. Uleiuri – Întreţinere
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Bona Power Scrubber

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Bona Power Scrubber este o maşină compactă şi puternică destinată curăţării profunde a
pardoselilor de lemn lăcuite sau uleiate. Folosită în combinaţie cu Bona Deep Clean
Solution, îndepărtează cele mai persistente urme de murdărie sau grăsime de pe
parchetul dumneavoastră. Cele două perii cilindrice cu direcţie opusă de rotire, curăţă în
profunzime chiar şi parchetul periat sau bizotat. Lamele de absorbţie asigură o colectare
extrem de eﬁcientă a apei, ceea ce face ca sistemul să ﬁe foarte sigur pentru pardoselile de
tip deck exterior din lemn.
Date tehnice:
• Putere motor: max. 2700 W, medie 1900 W
• Puternic și ușor de manevrat
• Alimentare: 220-240 V / 50 Hz
• Absorbţie a apei foarte eﬁcientă
• Greutate maşină: 34,5 Kg
• Uşor de umplut, curăţat şi transportat
• Perii: 2 x 400 mm
• Utilizat interior și exterior
• Viteză rotaţie perii: 1100 rpm
• Capacitate rezervor soluţie: 10 L
• Capacitate rezervor colectare: 10 L
• Dimensiuni: 520 mm x 470 mm x 300 mm
• Detergenţi recomandaţi: Bona Deep Clean
Solution, Bona Celaner

Instalare

Deep Clean System

Șlefuire
Sanding

Curăţare şi întreţinere

AM400201100

Bara de absorbție

Alb

AS3647622500

400 mm

1

Porocaliu

AS3647625250

400 mm

1

Roșu

AS3647624580

400 mm

1

Verde

AS3647622520

400 mm

1

Negru

AS3647624810

400 mm

1

Întreținere

Alb – pentru pardoseli uleiate sau lăcuite
Portocaliu – pentru deckuri proﬁlate
Roșu – pentru deckuri
Verde – rolă puţin abrazivă pentru curăţarea agresivă a pardoselilor uleiate sau lăcuite
Negru – piatră şi gresie

Bara de absorbţie incl arcuri pentru maşina Bona PowerScrubber.
Notă: Vândut la bucată, două sunt necesare pentru o înlocuire completă.

AS3647773230

Bona Deep Clean Solution

1

Unelte & Accesorii

Rolă cu perii

Finisaje

Beneficii cheie:

400 mm

1

Bona Deep Clean Solution este un detergent concentrat destinat curăţării în profunzime a
pardoselilor din lemn şi parchet lăcuite sau uleiate, cât şi a deckului.Formula sa unică dizolvă
murdăria acumulată în ﬁbra lemnului şi petele diﬁcil de scos, revitalizând parchetul mohorât
sau degresând suprafaţa înainte de aplicarea polishului sau uleiului de întreţinere. Optimizat
pentru Bona Power Scrubber dar folosibil şi la curăţarea manuală.
Beneficii cheie:
• Revitalizează parchetul mohorât
• Dizolvă murdăria acumulată în ﬁbra
lemnului şi petele diﬁcil de scos
• Sigur şi foarte eﬁcient
• Optimizat pentru Bona Power Scrubber
WM650020020

Diluare:
Diluare cu apă curată
• Suprafeţe lăcuite: 1:10
• Suprafeţe uleiate: 1:20
• Deckuri exterioare: 1:5

5L

3
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Instalare

Curăţare şi întreţinere
Lacuri – Întreținere

Șlefuire

Bona Polish Mat

Tip

Articol Nr.

Finisaje

• Suprafaţă mată şi netedă
• Nu necesită lustruire
• Rezistență ridicată la uzură

WP500313001

1L

10

Mat

WP500320001

5L

3

Întreținere

50

Bona Polish Gloss este un ﬁnisaj de întreţinere pe bază de apă compatibil pe multiple
suprafeţe precum parchet ﬁnisat, laminat, linoleum şi PVC. Are o formulă nouă, imbunătăţită
cu poliuretan ce conferă o rezistenţă crescută, ﬁind adecvat deopotrivă în zone rezidențiale
și comerciale. Conferă suprafeței un luciu nou și protecție sporită la uzură.

• Bună aderență la multe suprafețe
• Nu necesită lustruire
• Rezistent la uzură
• Rezistent la alunecare cf DIN 18032:2

Unelte & Accesorii

Baxuri
per palet

Date tehnice:
• Bază: Acrilat/Poliuretan
• Timp de uscare (până la utilizare): < 1 oră
• Aplicare: Laveta microﬁbră Bona pentru polish
• Acoperire: 50 m2/L

Mat

Beneficii cheie:

Bona Freshen Up

Buc. per
bax

Bona Polish Mat este o soluție de întreținere pe bază de apă pentru parchet lăcuit. Formula
îmbunătățită cu poliuretan conferă un strat protector extrem de durabil la uzură, ﬁind adecvat
spațiilor comerciale şi rezidențiale. Oferă protecție continuă la uzură fără a creşte gradul de
luciu.
Beneficii cheie:

Bona Polish
Lucios

Ambalaj

Date tehnice:
• Bază: Acrilat/Poliuretan
• Timp uscare (până la utilizare): < 1oră
• Aplicare: Laveta microﬁbră Bona
pentru polish
• Acoperire: 50 m2/L

Lucios

WP511013001

1L

10

Lucios

WP511020001

5L

3

50

Bona Freshen Up este o acoperire pe bază de apă menită întreţinerii frecvente a pardoselilor
din lemn ﬁnisate. Având la bază o dispersie poliuretanică pură, substanţa lasă un strat de
uzură foarte rezistent, ﬁind utilizabilă deopotrivă în mediu domestic şi comercial. Bona
Freshen Up este un ﬁnisaj foarte lucios, dând pardoselilor terne un nou lustru. Îndeplineşte
normele EN 14904:2006 şi DIN 18032:2 în privinţa antiderapanţei.
Beneficii cheie:
• Fără ceară de întreținere
• Permite tratarea ulterioară
cu ﬁnisaje pe bază de apă
• Rezistență la uzură

62

• Bază: Acrilat/Poliuretan
• Timp uscare (până la utilizare): < 1oră
• Aplicare: Bona Microﬁbre Aplicator Pad
• Acoperire: 50 m2/L

WP595013016

1L

10

WP595020002

5L

3

50

Date tehnice:
• Valoare PH: Aprox. 7
• Diluare: Gata de utilizare. Nu diluaţi
• Acoperire: Cca. 40 m2/L

5L

3

Bona Remover este o soluţie concentrată destinată îndepărtării peliculei de Bona Polish sau
Bona Freshen Up. Se poate utiliza pentru curăţarea pardoselilor care au devenit alunecoase
şi a urmelor negre de încălţaminte.
Beneficii cheie:
• Eﬁcient pentru urmele negre de tocuri
• Reface în multe cazuri
rezistenţa la alunecare a suprafeţei

WM650013023

Dilution:
• Îndepărtare polish: 1 L / 5 L apă
• Îndepărtare urme: 1 căpăcel / 100 ml apă

1L

10

50

Detergent concentrat destinat curăţării în siguranţă a pardoselilor din lemn şi plută lăcuite.
Se pretează atât curăţarii manuale cât şi cu maşina de spălat pardoseli datorită spumării
reduse. Nu lasă urme reziduale alunecoase şi nu mătuieşte suprafaţa.
Beneficii cheie:
• Eﬁcient şi sigur pe lemn
• Eﬁcient, formează puţină spumă
• Miros proaspăt

Instalare

Baxuri
per palet

Finisaje

WM660020001

Bona Cleaner

Buc. per
bax

Bona Prep este un sistem gata de aplicare dedicat optimizării aderenţei lacurilor Bona
înaintea lăcuirii pardoselilor deja lăcuite sau a parchetului preﬁnisat. Folosirea produsului
Bona Prep în cadrul unui sistem asigură obţinerea celui mai bun nivel de aderenţă şi a unui
nivel de abraziune optim al pardoselii.
Beneficii cheie:
• Optimizează condiţiile înaintea
aplicării noului ﬁnisaj
• Pre-mixat şi gata de aplicare
• Îndepărtează urmele de
uzură şi murdărie

Bona Remover

Ambalaj

Dilution:
• Curăţare normală: 1:100 apă
• Pardoseli foarte murdare: 1:50

WM760013001

1L

10

WM760020001

5L

3

Unelte & Accesorii

Bona Prep

Articol Nr.

Întreținere

Lacuri – Întreținere

Șlefuire

Curăţare şi întreţinere

50
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Instalare

Curăţare şi întreţinere
Uleiuri – Întreținere

Bona Wax Oil Refresher

1L

12

GT525120001

5L

2

Întreținere

WP615013001

Unelte & Accesorii

Baxuri
per palet

Bona Wax Oil Refresher este un produs de întreţinere în principal pentru Bona Hard Wax
Oil. Constă într-un concentrat de uleiuri şi ceruri naturale şi are un conţinut de sub 2%
solvenţi. Se poate folosi şi peste Bona Craft Oil, dacă se doreşte o protecţie sporită la apă
şi lichide accidental vărsate.

• Uscare rapidă
• Miros slab, conţinut redus de solvenţi
• Foarte rezistentă la apa

Date tehnice:
• Bază: Modiﬁed vegetable oils and waxes
• Categorie: Ulei de întărire, monocomponent
• Timp uscare (până la utilizare): 12 ore
• Aplicare: Padul de lână Bona sau spatula inox
• Acoperire: 50–80 m2/L
1L

12

Detergent bazat pe uleiuri vegetale pentru curăţare frecventă a pardoselilor din lemn uleiate.
Bona Soap împrospătează suprafaţa şi lasă o peliculă subţire care se poate lustrui pentru
un grad de luciu sporit.
Beneficii cheie:
• Special creat pentru parchet uleiat
• Concentrat şi economic
• Curăţă şi saturează ﬁbra lemnului
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Buc. per
bax

GT525113001

Beneficii cheie:

Bona Soap

Ambalaj

Bona Care Oil este un produs de întreţinere cu uscare rapidă a pardoselilor uleiate în
prealabil. Vâscozitatea scăzută şi mixul unic a mai multor uleiuri vegetale conferă excelente
proprietăţi penetrante şi un miros foarte redus. Revigorează porii lemnului pentru o protecţie
de durată.
Date tehnice:
Beneficii cheie:
• Bază: Uleiuri vegetale modiﬁcate
• Categorie: Ulei de întărire, monocomponent
• Rată de acoperire mare
• Timp de uscare (până la utilizare): 12 ore
• Uscare rapidă
• Aplicare: Padul de lână Bona sau cârpă din bumbac
• Vâscozitate redusă, uşor de aplicat
• Acoperire: 50–100 m2/L

Finisaje

Șlefuire

Bona Care Oil

Articol Nr.

Date tehnice:
• pH: Cca. 9
• Diluție: 1:50

WM700013005

1L

12

WM700020001

5L

3

Silver

Bronze
Gold

Programul Bona pentru Tratarea
Parchetului
Răspunsurile corecte pentru toate situațiile parchetului
Peste tot în lume, proprietarii de pardoseli private sau comerciale
întreabă mereu care este cea mai bună cale de a restaura
frumusețea parchetului. Fie că vorbim de un mare aeroport sau de
o locuință, răspunsul corect depinde de starea suprafeței și a tipului
de pardoseală.
Având decenii de experiență și lucru împreună cu meșterii
parchetari, Bona vă o feră un răspuns simplu și clar: Programul
Bona de Tratare a Parchetului, cu 3 tipuri diferite de tratament în
funcție de nevoia parchetului.

l Bronze: Curățare Profundă &
Protecție
l Silver: Șlefuire Intermediară &
Reaplicare finisaj
l Gold: Șlefuire Completă & Finisaj
nou

bona.com/bonaoilsystem
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Unelte & Accesorii
O pardoseală de lemn perfectă se obţine doar utilizând uneltele adecvate. Prin
colaborarea îndelungată cu meşterii parchetari, Bona a înţeles care sunt necesităţile
acestora atunci când trebuie să pună în operă o pardoseală de lemn. De aceea uneltele
şi accesoriile noastre sunt special create a ﬁ compatibile cu produsele noastre de
punere în operă a parchetului. De la role şi până la pistoale aplicatoare, veţi găsi toate
echipamentele necesare instalării şi tratării pardoselilor de lemn.

1. Finisare
2. Instalare
3. Măsurare
4. Siguranță ocupațională
5. Întreținere pardoseli
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Finisare

Tip

Ambalaj

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Rolă pentru aplicarea ﬁnisajelor pe suprafețe mari precum pardoseli de sport.
Funcționează bine cu toate lacurile și grundurile Bona pe bază de apă.

Șlefuire

Rolă WB – lată

Articol Nr.

Instalare

Unelte & Accesorii

45 cm

AT31005000

Întreținere

1

AT31003000

1

Rolă pentru trasarea marcajelor. Diametru mare pentru a ține mai mult timp vopseaua.

55 mm

Mâner pentru role - 10 cm

1

Rolă de dimensiuni mici pentru aplicarea margini. Fibre sintetice.

10 cm

Bona Line Roller

AT959302

Rolă din material sintetic pentru aplicare de ulei sau răşini.

25 cm

Rolă pentru margini

1

Rolă sintetică pentru ﬁnisaje pe bază de apă.

25 cm

Rolă Mohair

AT31001000

Finisaje

Rolă din microﬁbre cu peri deși pentru aplicarea perfectă și uniformă a ﬁnsajelor pe bază
de apă. Discurile laterale vă asigură păstrarea ratei optime de aplicare a ﬁnisajului.

25 cm

Rolă WB – standard

1

Unelte & Accesorii

Rolă WB – fleece

AT31451000

AT31006000

2

Mâner pentru rolă de 10 cm.

10 cm

AT31004000

1

67

Instalare

Unelte & Accesorii
Finisare

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Mâner pentru rolă, rezistent la coroziune, 25 cm.

Șlefuire

Mâner pentru rolă – 25 cm

Tip

25 cm

Finisaje

Mâner pentru rolă – 45 cm

Bona Rollerbox

Întreținere
Unelte & Accesorii

AT31006100

1

80–170 cm

AT31401001

1

110–200 cm

AT31401002

1

Păstrează rolele umede şi în siguranţă în timpul depozitării şi transportării.

AT31405000

1

Perie de calitate pentru pardoseli, cu peri ﬁni şi fermi. Adecvată aplicării de hardwax oil şi
decking oil.

22 cm

68

1

Prelungitor telescopic profesional, din aluminiu, cu sistem rapid de ﬁxare-eliberare.

Roșu / Gri

Perie pentru pardoseli

AT31451001

Mâner pentru rolă 55 mm.

55 mm

Prelungitor telescopic

1

Mâner pentru rolă din aluminiu cu funcţie inovativă de blocare-eliberare a rolei.
Pentru role de 45 cm lăţime.

45 cm

Mâner pentru rolă – 55 mm

AT31014001

AT31101000

1

Finisare

Tip

Articol Nr.

Ambalaj

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Instalare

Unelte & Accesorii
Perie pentru pardoseli

Șlefuire

Perie pentru pardoseli, pentru aplicarea uleiurilor şi leşiei, adecvată pentru ﬁxare în
prelungitor.

25 cm

AT953214

AT954225

AT954224

AT956904

1

1

1

Aplicator sintetic 46 cm pentru lac.

46 cm

AT956903

Întreținere

1

Mâner cap aplicator pentru manşonul de aplicare.

46 cm

Manșon aplicator

1

Manşon din ﬁbre sintetice pentru aplicarea uleiurilor cu vâscozitate scăzută.
Adecvat pentru Bona Nordic Tone şi Bona Rich Tone.

45 cm

Mâner aplicator

AT953206

Mâner cap aplicator pentru aplicatorul textil pentru ulei.

45 cm

Aplicator ulei textil

5

Perie durabilă pentru pardoseli cu peri ﬁni, specială pentru aplicarea ﬁnisajelor pe bază de
apă a vopselei pe bază de apa şi leşie. Livrată într-un ambalaj adecvat depozitării şi
transportării în siguranţă.

30 cm

Mâner aplicator

1

Perie cu mâner alungit, ataşabil la prelungitor. Peri ﬁni şi durabili.

5 cm

Floor Brush Pro

AT31211060

Finisaje

Perie din lemn cu maner lung pentru aplicare pe margini.

6 cm

Perie de margini

1

Unelte & Accesorii

Perie de margini

AT953203

1
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Instalare

Unelte & Accesorii
Finisare

Tip

Șlefuire

Aplicator de ulei din cauciuc

AT31302001

Finisaje
Întreținere

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

1

Protecţii pentru încălţăminte de unică folosinţă.

AT33051000

Şpaclu drept

Ambalaj

Racletă rezistentă la ulei pentru aplicarea uleiurilor Bona. Se poate ataşa la prelungitor.

50 cm

Protecţii pentru încălţăminte

Articol Nr.

50

Şpaclu din oţel inoxidabil. Se utilizează pentru operaţiuni de chituire şi aplicare baiţ.

27 cm

AT959201

1

35 cm

AT31360350

1

Răzuitor de pardoseli pentru zone greu accesibile precum colţuri şi zona limitrofă plintei.

Răzuitor

Unelte & Accesorii

Lamă U

Lavetă bumbac

4 cm

AT929502

1

4 cm

AT929503

1

2 cm

AT929504

1

Lavetă bumbac rezistentă pentru uleiere, curăţare şi lustruire.

50 x 55 cm

Lamele stejar

P901201

44 pcs

Recipient pentru amestec cu marcaje clare de volum, ce simpliﬁcă decantarea ﬁnisajelor
bicomponente. Include marcaje pentru Bona Trafﬁc HD, Trafﬁc, Trafﬁc Anti Slip, Naturale
bicomponent şi Bona Wave.

max. 1.9 L
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10 pcs

Lamele stejar pentru repararea pardoselilor.

337 x 68 x 4 mm

Bona recipient mixare

AT32086000

30031

72 pcs

Tip

Cuțit cald

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Șlefuire

Set pentru reparea pardoselilor din lemn sau laminate. Conţine 20 de batoane de ceară în
diferite culori. Batoanele sunt disponibile şi separat. Culorile numeroase disponibile sunt
compatibile cu majoritatea esențelor de lemn, dar la nevoie se pot și amesteca mai multe
batoane de ceară. O dată întărită, ceara formează o suprafață rigidă și rezistentă la uzură.
Conţinut:
• Cuţit cald cu butan
• 20 batoane ceară
• Răzutor
• Cârpă şters
• Ac

AT32053600

1

01 Transparent

AT32053001

1

02 Pine

AT32053002

1

Dark oak

AT32053003

1

04 Beech

AT32053004

1

05 Pear

AT32053005

1

06 Oak

AT32053006

1

07 Cherry

AT32053007

1

08 Birch

AT32053008

1

09 Light oak

AT32053009

1

10 Ash

AT32053010

1

11 Brown

AT32053011

1

12 Yellow

AT32053012

1

13 Eggshell

AT32053013

1

14 Grey

AT32053014

1

16 Cream

AT32053016

1

17 Red

AT32053017

1

19 Green

AT32053019

1

20 Blue

AT32053020

1

21 White

AT32053021

1

22 Black

AT32053022

1

Finisaje

Beneficii cheie:
• Potrivită pentru toate tipurile de culori
și pardoseli
• Capabil de umplere zgârieturi mari și
cavități ale suprafeței
• Reparații rapide, repararea se face rapid
în câteva minute

Baton reparaţie ceară

Ambalaj

Întreținere

Kit reparaţie ceară

Articol Nr.

Unelte & Accesorii

Finisare

Instalare

Unelte & Accesorii

Cuțit cu butan pentru topirea cerii pentru repararea deteriorărilor suferite de pardoselile
din lemn. Atinge direct temperatura de operare.

AT32053100

1

71

Instalare

Unelte & Accesorii
Instalare

Articol Nr.

Ambalaj

Pentru aplicarea compușilor de nivelare. Înălțime reglabilă.

Șlefuire

Suport pentru lamă zimţată

Tip

560 mm

Finisaje

Lamă zimţată R2 560 mm

Întreținere

Găleată plastic

3 mm

AT31444001

10

5 mm

AT31344402

10

AT31408000

1

Găleată amestec 30 l.

Unelte & Accesorii

Pentru amestecarea amorselor sau adezivilor bicomponenţi.

80 mm

Pârghie montaj

AT32051080

1

Element de tragere a parchetului, lungime 55 cm.

AT32033000

72

1

Aplicarea compuşilor de nivelare

30 L

Amestecator cu palete

AT31444000

1

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Tip

Plută lichidă

Șlefuire

1

Finisaje

AT32052500

1

Pantoﬁ cuie pentru păşire în zone cu material proaspăt aplicat precum compuşi de
nivelare sau amorse epoxidice.

AT32055000

Baghetă plută 90 cm

Baxuri
per palet

Pentru aerisire autonivelante. 50 cm lățime.

50 cm

Pantofi cuie

Buc. per
bax

Bloc montaj din poliamidă pentru lipirea parchetului, fără mâner.

AT32038000

Rolă debulatoare

Ambalaj

Întreținere

Bloc montaj

Articol Nr.

1 pair

Baghete de plută pentru spaţiile de îmbinare dintre diferite tipuri de pardoseală,
ex.: parchet şi gresie.
900 x 8 x 10 mm

AX34001000

25

900 x 8 x 10 mm

AX34002000

25

900 x 8 x 10 mm

AX34003000

25

900 x 8 x 10 mm

AX34004000

25

900 x 8 x 10 mm

AX34006000

30

Unelte & Accesorii

Instalare

Instalare

Unelte & Accesorii

Pentru acoperirea rosturilor / îmbinărilor dintre zonele de parchet sau la trecerile
dintre zona de parchet şi zona acoperită cu alt material, ex. ceramică.

AX34009000

30
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Instalare

Unelte & Accesorii
Măsurare

Ambalaj

Buc. per
bax

AT37001020

20 pcs

20

AT37001100

100 pcs

100

Articol Nr.

Șlefuire

Fiole carbid

Fiole carbid pentru dispozitive CM.

Kit profesional complet pentru măsurarea umidităţii. Include toate elementele necesare
unei măsurări standard.

Finisaje

Aparat CM-metter Gann

Baxuri
per palet

Hidrometru GANN RTU 600

Unelte & Accesorii

Întreținere

AT37001200

Măsoară umiditatea reziduală din stratul suport, umiditatea lemnului, umiditatea relativă a
aerului şi temperatura aerului. Include electrod RF-T28.

AT37004000

Hidrometru GANN compact B

1

Pentru evaluarea planeităţii şapelor.

AT37012000
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1

Dispozitiv ce ajută la determinarea rezistenţei şapei. Include suportul de ghidaj.

AT37010000

Distanțier măsurare nivel

1

Măsurători non destructive ale umidităţii şapelor.

AT37008000

Dispozitiv veriﬁcare duritate şapă

1

1

Siguranță ocupațională

Ambalaj

Buc. per
bax

Baxuri
per palet

Mască de praf P1 împotriva particulelor compacte.

Șlefuire

Mască de respiraţie 3M 9310

Articol Nr.

Instalare

Unelte & Accesorii

AT33011100

Mască de praf P2 împotriva particulelor compacte.

Finisaje

Mască de respiraţie 3M 9322

20

AT33012100

AT33013100

Întreţinere pardoseli

Aplicator polish

Tip

Ambalaj

Buc. per
transport

Pachete/
palet

AT31409000

1

Instrument aplicare ceară pentru Bona Freshen Up şi Bona Polish.

40 cm

Lavetă bumbac

10

Aplicator polish, inclusiv manşon ﬁn bumbac. Adecvat pentru Bona Freshen Up şi
Bona Polish.

40 cm

Manşon bumbac extra

Articol Nr.

Întreținere

Mască de praf P3 cu valvă de expirare. Se poate curăţa, deci reutilizabilă.

AT31409001

1

Lavetă bumbac rezistentă la rupere pentru uleiere, ştergere şi lustruire.

50 x 60 cm

AT32086000

10
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Unelte & Accesorii

Mască de respiraţie 3M 9332

10

Instrucţiuni de aplicare
1. Sistem Prime Deep
2. Sistem Lac
3. Sistem Naturale
4. Sistem Sport
5. Sistem Craft Oil 2K
6. Sistem Ulei
7. Sistem Hardwax Oil

76

Sistem Prime Deep
1.

Şlefuire - Grosieră şi medie cu Bona Belt, Bona Power Drive
și Bona Edge
Consum: 8–12 m2/L
Timp de uscare: 15–30 min
(20 °C, 60%)

2.

Aplicare - Bona Mix&Fill Plus cu şpaclul

3.

Şlefuire - Fină cu Bona Belt şi Bona Edge

4.

Şlefuire - Finală cu Bona FlexiSand 1.5 sau Bona Buffer

5.

Aplicare - Prime Deep

6.

Îndepărtaţi excesul folosind Bona FlexiSand sau Bona Buffer cu lavete de
bumbac

7.

Bumbac Aplicare - Prime Intense după min.12 ore

8.

Şlefuire intermediară cu Bona FlexiSand sau Bona Buffer şi Bona Scrad System

9.

Aplicare 2 - Alegeţi unul dintre lacurile Bona şi aplicaţi cu rola Bona

Uzură domestică

Consum: 30–40 m2/L

Consum: 8–10 m2/L
Timp de uscare: 3–4 h
(20 °C, 60%)

Uzură ridicată

Uzură foarte ridicată

Bona Resident Plus
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 1–2 h
(20 °C, 60%)

Bona Mega
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 2–3 h
(20 °C, 60%)

Bona Trafﬁc HD
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 2–3 h
(20 °C, 60%)

sau

sau

sau

Bona Novia
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 1–2 h
(20 °C, 60%)

Bona Trafﬁc
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 3–4 h
(20 °C, 60%)

Bona Trafﬁc
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 3–4 h
(20 °C, 60%)

sau
Bona Wave
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 2–3 h
(20 °C, 60%)

10.

Aplicare 3 - cu acelaşi lac Bona folosit anterior

11.

Dacă se preconizează trafic extrem, atunci aplicaţi încă un strat de lac
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Sistem Lac
1.

Şlefuire - Grosieră şi medie cu Bona Belt, Bona Power Drive și
Bona Edge
Consum: 8–12 m2/L
Timp de uscare: 15–30 min
(20 °C, 60%)

2.

Aplicare - Bona Mix&Fill Plus cu şpaclul

3.

Şlefuire - Fină cu Bona Belt şi Bona Edge

4.

Şlefuire - Finală cu Bona FlexiSand 1.5 sau Bona Buffer

5.

Aplicare 1 - Alegeţi unul dintre grundurile de mai jos şi aplicaţi cu Rola Bona
Prime Trowel/
Gel 3x cu şpaclul
Consum:
25–35 m2/L
Timp de uscare:
10–15 min
(20 °C, 60%)

6.

Prime Amberseal
Colorare profundă
2x cu rola
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 1–2 h
(20 °C, 60%)

Prime Classic
Universal

Prime Intense
Colorare intensă

Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 1–2 h
(20 °C, 60%)

Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 1–2 h
(20 °C, 60%)

Aplicare 2 - alegeţi unul dintre lacurile Bona şi aplicaţi cu Rola Bona

Uzură domestică

Uzură ridicată

Bona Resident Plus
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 1–2 h
(20 °C, 60%)

Bona Mega
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 2–3 h
(20 °C,60%)

Bona Trafﬁc HD
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 2–3 h
(20 °C, 60%)

sau

sau

sau

Bona Novia
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 2 h
(20 °C, 60%)

Bona Trafﬁc
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 3–4 h
(20 °C, 60%)

Bona Trafﬁc
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 3–4 h
(20 °C, 60%)

sau
Bona Wave
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 2–3 h
(20 °C, 60%)

7.

Şlefuire intermediară cu Bona FlexiSand 1.5 sau Bona Buffer

8.

Aplicare 3 - cu acelaşi lac Bona folosit anterior

9.

Dacă se preconizează trafic extrem, atunci aplicaţi încă un strat
de lac
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Uzură foarte ridicată

Sistem Naturale
1.

Şlefuire - Grosieră şi medie cu Bona Belt, Bona Power Drive
și Bona Edge

2.

Aplicare - Bona Mix&Fill Plus cu şpaclul

3.

Şlefuire - Fină cu Bona Belt şi Bona Edge

4.

Şlefuire - Finală cu Bona FlexiSand 1.5 sau Bona Buffer

5.

Aplicare 1 - Bona Naturale cu rolă Bona

Uzură domestică

Naturale Base
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 1–2 h
(20 °C, 60%)

6.

Şlefuire intermediară cu Bona
FlexiSand 1.5 sau Bona Buffer

7.

Aplicare 2 - Bona Naturale 1Comp.
cu Rola Bona
Naturale 1-comp.
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 2–3 h
(20 °C, 60%)

Consum: 8–12 m2/L
Timp de uscare: 15–30 min
(20 °C, 60%)

Uzură foarte ridicată
Naturale Base
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 1–2 h
(20 °C, 60%)

Aplicare 2 - Bona Naturale
2Comp. cu Rola Bona
Naturale 2-comp.
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 3 h
(20 °C, 60%)
Amestecaţi Naturale
2Comp. cu întăritorul agitaţi 2 minute

8.

Şlefuire intermediară cu Bona
FlexiSand 1.5 sau Bona Buffer

9.

Aplicare 3 - Bona Naturale 2Comp.
cu Rola Bona
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Sistem Sport
1.

Şlefurie - Grosieră şi medie cu Bona Belt, Bona Power Drive
și Bona Edge

2.

Aplicare - Bona Mix&Fill Plus cu şpaclul

3.

Şlefuire - Fină cu Bona Belt şi Bona Edge

4.

Şlefuire - Finală cu FlexiSand 1.5 sau Bona Buffer

Consum: 8–12 m2/L
Timp de uscare: 15–30 min
(20 °C, 60%)

Sportive Primer
Consum: 8–10 m2/L
Timp de uscare: 2–3 h
(20 °C, 60%)

5.

Aplicare 1 - Bona Sportive Primer cu Rola Bona

6.

Şlefuire intermediară cu Bona FlexiSand 1.5 sau Bona Buffer

7.

Aplicare 2 - Lac Bona Sportive cu Rola Bona

Sportive Finish
Consum: 8–10 m2/L
Timp de uscare: 2–3 h
(20 °C, 60%)
Amestecaţi lacul cu
întăritorul Sportive agitaţi 1 minut

Sportive Paint
1 litru pentru aprox. 80 m x 5 cm linii
1 litru pentru aprox. 100 m x 4 cm linii

8.

Aplicare - Marcajele cu vopsea Bona Sportive Paint

9.

Şlefuire intermediară cu Bona FlexiSand 1.5 sau Bona Buffer şi Bona Scrad

10.

Aplicare 3 şi 4 - Lac Bona Sportive cu Rola Bona
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Craft Oil 2K System
1.

Şlefuire - Grosieră şi medie cu Bona Belt, Bona Power Drive
şi Bona Edge

2.

Aplicare - Bona Mix&Fill Plus cu şpaclul

3.

Şlefuire - Fină cu Bona Belt şi Bona Edge

4.

Şlefuire - Finală cu Bona FlexiSand 1.5 sau Bona Buffer

5.

Aplicare - Bona Craft Oil 2K

6.

Ştergeţi surplusul cu lavete de bumbac

7.

Aplicare - Bona Traffic HD, Bona Traffic
sau Naturale 2Comp după min. 8 ore (12 ore ulei colorat)

8.

Şlefuire intermediară cu Sistemul Scrad

9.

Aplicare 2 - Folosiți același produs ca la stratul anterior

Consum: 8–12 m2/L
Tmp de uscare: 15–30 min
(20 °C, 60%)

Consum: aprox.30m3/L

Consum: 8–10 m2/L
Timp de uscare: 3–4 h
(20 °C, 60%)

Bona Trafﬁc HD
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 2–3 h
(20 °C, 60%)
or
Bona Trafﬁc Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 3–4 h
(20 °C, 60%)

Naturale 2-comp.
Consum:
8–10 m2/L
Timp de uscare: 3 h
(20 °C, 60%)

10.

Dacă se preconizează trafic extrem, aplicați un nou strat de lac.
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Revitalizare Deck - O nouă dimensiune
Bona Decking System
Obosit datorită muncii grele de a curața pardoseala deck?
Aveți probleme cu urmele circulare după aplicarea uleiului?
Bona Decking System este o soluție rapidă și convenabilă pentru
curățarea profundă și protejarea îndelungată a pardoselilor deck.
Puternica mașină Bona Power Scrubber și Bona Deep Clean
Solution conferă o curățare unică și eficientă deckului, înainte de
uleiere. Bona Decking Oil are VOC reduse și impregnează adânc
porii lemnului, protejându-l din interior și conferind protecție la
suprafață. Relaxați-vă și bucurați-vă de minunatul rezultat obținut
- un deck care arată ca și nou, pastrându-si frumusețea mult timp
de acum înainte.
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•

Pregătire eﬁcientă

•

Protecție îndelungată

Sistem Ulei
1.

Şlefuire - Grosieră şi medie cu Bona Belt, Bona Power Drive
și Bona Edge
Consum: 8–12 m2/L
Timp de uscare: 15–30 min
(20 °C, 60%)

2.

Aplicare - Bona Mix&Fill Plus cu şpaclul

3.

Şlefuire - Fină cu Bona Belt şi Bona Edge

4.

Şlefuire - Finală cu BonaFlexiSand 1.5

5.

Aplicarea sistemului de uleiuri Bona - alegeți unul dintre cele 3 tratamente de mai jos

Tratament natural cu ulei

Tratament Ulei şi
Bona Nordic Tone

Tratament Ulei şi
Bona Rich Tone

Aplicați Bona Craft Oil cu aplicatorul
de cauciuc, șpaclul de oțel sau Padul
de lână Bona până la saturarea
lemnului.

Aplicați Bona Nordic Tone cu un
manșon de aplicare. Lăsați să se
usuce 4–5 ore.

Masați uleiul în lemn folosind padul
verde pentru ulei neutru sau padul
roșu pentru ulei colorat ataşate la
mașina Bona FlexiSand 1.5

Șlefuiți fin cu mașina Bona FlexiSand
1.5 și padul Bona Scrad. Îndepărtați
praful cu aspiratorul.

Șlefuiți fin cu mașina Bona FlexiSand
1.5 și padulBona Scrad. Îndepărtați
praful cu aspiratorul

Stergeți surplusul de ulei cu lavetă de
bumbac şi lasati să se usuce.

Aplicați uleiul Bona Craft
Oil cu aplicatorul de
cauciuc, șpaclul de oțel
sau padul de lână Bona
până la saturarea lemnului.

Aplicați uleiul Bona Craft
Oil cu aplicatorul de
cauciuc, șpaclul de oțel
sau padul de lână Bona
până la saturarea lemnului

Pentru rezultate optime șlefuiți uscat
suprafața cu padul de lână Bona.

Masați uleiul în lemn folosind padul
roșu atașat la mașina Bona FlexiSand
1.5

Masați uleiul în lemn folosind padul roșu
atașat la mașina Bona FlexiSand 1.5

Îndepărtați surplusul de ulei cu laveta
de bumbac și lăsați să se usuce

Îndepărtați surplusul de ulei cu laveta de
bumbac și lăsați să se usuce

Pentru rezultate optime lustruiți uscat
suprafața cu padul de lână Bona.
Dacă e posibil, folosiți
setarea de viteză mare
la mașina Bona
FlexiSand 1.5

Pentru rezultate optime lustruiți uscat
suprafața cu padul de lână Bona. Dacă
e posibil, folosiți setarea de
viteză mare la mașina
Bona FlexiSand 1.5

Bona Nordic Tone
Consum:
8–10 m2/L
Timp uscare: 2–3 ore
(20 °C, 60%)

Aplicați Bona Rich Tone cu un manșon
de aplicare. Lăsați să se usuce 4–5 ore
Bona Rich Tone
Consum:
8–10 m2/L
Timp uscare: 2–3 ore
(20 °C, 60%)

Aplicați un strat subțire de
ulei Bona Hard Wax Oil.
Permiteți uscarea 8–10 ore.
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Sistem Hardwax Oil
1.

Şlefuire - Grosieră şi medie cu Bona Belt, Bona Power Drive
și Bona Edge

2.

Edge Aplicare - Bona Mix&Fill Plus cu şpaclul

3.

Şlefuire - Fină cu Bona Belt şi Bona Edge

4.
5.
5.1

Şlefuire - Finală cu Bona FlexiSand 1.5 sau Bona Buffer

Mat / Satinat
Aplicare 1 - Bona Hardwax Oil
Aplicaţi un strat subţire cu rola de mohair
Unealtă de aplicare: Rola Bona - mohair

Bona Hardwax Oil
Consum: depinzând de esenţa
lemnului: aprox. 1 L pentru
20–24 m2. Timp de uscare: 6–8 h
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5.2

Şlefuiţi cu padul Bona Scrad

5.3

Aplicare 2 - strat foarte subţire
cu rola de mohair

Consum: 8–12 m2/L
Timp de uscare: 15–30 min
(20 °C, 60%)

masiv
Parchet
neﬁnisat lamelă
sau mozaic

EN 13226 lamelă de stejar sau similar
EN 13226
lamelă de fag şi alte esenţe similare foarte
absorbante
EN 13488
EN 13228

parchet mosaic
stejar sau similar lăţime/grosime < 5/1

1000/1250
1000/1250
850
1000/1250

EN 13228

fag sau esenţe similare foarte absorbante
lăţime/grosime < 5/1

1000/1250

prEN 14761

pardoseli din lemn masiv 10/16/22 mm

1000/1250

EN 13227

pardoseli din lemn - lam parchet solid de max. 25
x 5 cm, stejar sau esenţe similare

1000

EN 13227

pardoseli din lemn - lam parchet solid, max. 25 x 5
cm, fag sau esenţe similare absorbante

1000

EN 13629

pardoseli din lemn masive tip duşumea sau
elemente compuse

1000

EN 13629

pardoseli din lemn -lam parchet solid mai mare de
25 x 5 cm

EN 13488

formate mici, stejar sau esenţe similare

850

EN 13488

formate mici, fag sau esenţe similare absorbante

850

EN 13226

lamele de parchet cu nut şi feder

EN 13489

parchet dublu-stratiﬁcat, strip

EN 13489

parchet dublu-stratiﬁcat, panel

EN 13489

parchet triplu-stratiﬁcat tip duşumea
<13 mm grosime

1250

EN 13489

parchet triplu-stratiﬁcat tip duşumea: 10-13 mm
grosime, mai puţin de 1200 mm lungime

1250

EN 13489

parchet triplu-stratiﬁcat tip duşumea: 10-13 mm
grosime, lungime >1200 mm

1250

Parchet stratiﬁcat
neﬁnisat

EN 13489

dublu-stratiﬁcat

1000

Parchet pachet
(ﬁbră întoarsă)

DIN 68702

Pachet RE & WE de max. 40 mm grosime

Construcţia
stratului
suport

Material de
contact conform
cu EN 13813

Tipul de şapă

CT

Ciment (cu încălzire)

CA

Calcium-Sulfat (cu încălzire)

CA

Calcium Sulfat ﬂotant

AS

Mastic Asfalt, bine şlefuită**

CT/CA

Şape de egalizare autonivelante

Parchet preﬁnisat
în fabrică

Parchet stratiﬁcat,
preﬁnisat în fabrică

Strat suport ﬂotant
inclusiv calciumsulfat, deasemeni
cu sistem de
încălzire şi şapă de
egalizare

Suport din lemn

Duşumea, OSB, placaj

1250/1500

1000/1250
1000
1000/1250

1000/1500

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

D720

D710

D705

R870T

R860

R850/R850T

R848

Consum
g/m2*

Tip

R845

EN/DIN
Standard

R777/R778

Pardoseală

R770

Îndrumar Adezivi
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–

–

–

      

–

–

–

–

–

–
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–

–

         
      
      
      

–

–

–

–

–

–

–

–

–

         
         

* Depinde de starea stratului suport şi a dimensiunilor parchetului, indiferent de tipul de şpaclu utilizat
** Înainte de folosirea adezivilor pe bază de silan este necesară o amorsă de protecţie precum R540 sau R410
*** Bona R848 se poate folosi pentru instalarea parchetului masiv cu dimensiuni potrivite, parchet mosaic sau panouri de parchet, dacă condiţiile de instalare sunt
corespunzătoare. Contactaţi echipa tehnică Bona pentru mai multe informaţii.
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Index Adezivi Bona
Rezumat al proprietăţilor tehnice pentru adezivii şi amorsele reactive

Denumire
produs

Bază

Consumul
amorsei în g/m²

Consum ca
hidroizolaţie peste
CT sau ciment
în g/m²

Efect de barieră până
la max. de umiditate
reziduală

Timp de uscare general/
Timp de uscare în
combinaţie cu adezivii
reactivi Bona

R410*

Răşină epoxy, 2Comp.

Aprox. 150–250

Aprox. 500
(două aplicări)

Da, până la
max. 5% CM

24h cu Bona R770/R777/
R778 şi Bona R845/R848/
R850/R850T, R860 şi
R870T

R540

Poliuretan, 1-Comp. Aprox. 150–250

Aprox. 300
(două aplicări)

Da, până la
max. 4% CM

1h cu Bona R770/R777/
R778
4h cu Bona R845, R848,
R850/R850T, R860 şi
R870T

R580* (1K)

Silan

500–1000

500–1000

Da, până la 5%CM
sau 90% umiditate
relativă a aerului

4h cu toţi adezivii Bona
pe bază de silan

R580 * (2K)

Silan

500–1000

500–1000

Da, până la
2h cu toţi adezivii Bona
max.5%CM sau 90%
pe bază de silan
umiditate relativă a aerului

* Presărarea de nisip de cuarţ (granulaţie 0,3-0,8) este posibilă înainte de folosirea şapei de egalizare
autonivelante Bona.

Notă specială:
• Bona R410 se poate dilua cu 20% Bona S100 pentru asigurarea unei penetrări mai profunde a şapei
• În mod normal, pardoselile de beton trebuiesc texturate ca şi pre-tratare mecanică.
• Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi ﬁşele tehnice disponibile la www.bona.com

Rețineți: Sugestiile și recomandările noastre sunt fundamentate pe termenii și condițiile generale de afaceri.
Parametrii de instalare și operare sunt indicați pe baza celor mai bune și mai actualizate date de care dispunem, dar nu
exonerează aplicatorul de veriﬁcarea directă a condițiilor. Respectarea mențiunilor de pe ambalaj, etichete, datele tehnice și
de operare, ca și a normelor aplicabile este prezumată.
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Ghid de Întreţinere pentru Parchet Lăcuit
Măsuri de prevenire

Curăţare zilnică

Plasaţi ştergătoare de încălţăminte

Aspiraţi

• Plasaţi stergӑtoarele de încalţӑminte înainte de intrare, astfel încât sӑ fie reţinutӑ umezeala, murdӑria şi
pietrişul. Folosiţi carpete peste zonele expuse traficului
foarte ridicat, la capӑtul scӑrilor şi uşi. Evitaţi carpetele
cu suport din cauciuc sau pe cele care nu se ventileazӑ.

• Aspiraţi sau mӑturaţi podeua zilnic. Nu lӑsaţi sӑ se acumuleze
murdӑria sau nisipul. Acestea acţioneazӑ ca o hârtie abrazivӑ
care şlefuieste şi mӑtuieşte pelicula de lac.

Ştergeţi
• Curӑţaţi podeaua prin ştergere cu un mop cu lavetӑ din
microfibre bun-absorbantӑ şi detergent Bona Cleaner adӑ
ugat în apӑ curatӑ (1:100 pentru curӑtare regulatӑ, 1:50
pentru podele foarte murdare). Înlocuiţi frecvent apa şi spӑlaţi
laveta atunci când este necesar. Bona Cleaner se p
poate folosi
şi cu maşini de spӑlat
at pardoseli care sunt eficiente pe spaţii
largi, dar trebuie sӑ acordaţi
cordaţi mai multӑ atenţie pardoselilor din
parchet. Pentru a preveni
reveni zgârierea suprafeţei, folosiţi doar
periile de culoare albӑ
ӑ sau roşie la maşinӑ. Încercaţi sӑ folosiţi
cât mai puţinӑ apӑ şi evitaţi sӑ lӑsaţi bӑlţi pe podea.

Folosiţi paduri de protecţie

• Folosiţi paduri protective din pâsla la mobiler.

Reduceţi cantitatea de apa

• Folosiţi metoda uscatӑ de curӑţare ori de câte
ori este posibil.

Lichide vărsate accidental
ccidental
• Ştergeţi imediat lichidele
chidele vӑrsate pe parchet. Pulverizaţi
detergent peste suprafaţa
prafaţa afectatӑ şi ştergeţi cu mopul
Bona. Bona Spray Mop este foarte practic pentru aceste
situaţii.

Întreţinere
Dacӑ pelicula de lac începe sӑ prezinte semne de uzurӑ
(ex. mӑtuire, aspect mohorât) atunci este necesarӑ
aplicarea unei pelicule protectoare de Bona Polish, Bona
FreshenUp sau Refresher. Pentru aplicare folosiţi lavetӑ
specialӑ Bona si trataţi întreaga suprafaţӑ. Înainte de
aplicare este necesarӑ curӑţarea temeinicӑ a suprafeţei
astfel încât pelicula sӑ nu sigilieze şi impuritӑţile.

Întreţinere extinsă
Bona vӑ oferӑ 3 variante de întreţinere extinsӑ: tratamentele Gold, Silver şi Bronze.
• Parchet bӑiţuit şi zgârieturi profunde - Tratament Gold - şlefuire completӑ & reaplicare lac
• Zgârieturi medii şi parchet îmbâcsit - Tratament Silver - şlefuire medie & reaplicare lac
• Parchet uscat şi îmbâcsit - Tratament Bronze - curӑţare profundӑ & aplicare polish
Aceste servicii sunt furnizate de meşterii parchetari.
Vizitati www.bona.com/Consumatori/cauta-bona pentru asistenţa.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi bona.com

Ghid de Întreţinere pentru
Parchet Uleiat
Măsuri de prevenire
Plasaţi ştergătoare de încălţăminte

• Plasaţi stergӑtoarele de încalţӑminte înainte de intrare, astfel încât sӑ fie reţinutӑ umezeala, murdӑria şi
pietrişul. Folosiţi carpete peste zonele expuse traficului
foarte ridicat, la capӑtul scӑrilor şi uşi. Evitaţi carpetele
cu suport din cauciuc sau pe cele care nu se ventileazӑ.

Folosiţi paduri de protecţie

• Folosiţi paduri protective din pâsla la mobiler.

Reduceţi cantitatea de apa

• Folosiţi metoda uscatӑ de curӑţare ori de câte
ori este posibil.

Curăţare zilnică
Aspiraţi

• Aspiraţi sau mӑturaţi podeua zilnic. Nu lӑsaţi sӑ se acumuleze
murdӑria sau nisipul. Acestea acţioneazӑ ca o hârtie abrazivӑ
care şlefuieste şi mӑtuieşte pelicula de lac.

Ştergeţi
• Curӑţaţi podeaua prin ştergere cu un mop cu lavetӑ din microfibre bun-absorbantӑ şi detergent Bona Soap adӑugat în apӑ
(2dl Bona Soap în 10L apa sau 2%). Schimbaţi frecvent apa.

Lichide vărsate accidental
• Ştergeţi imediat lichidele vӑrsate pe parchet. Pulverizaţi
detergent peste suprafaţa afectatӑ şi ştergeţi cu mopul
Bona. Bona Spray Mop este foarte practic pentru aceste
situaţii.

Întreţinere
Bona vӑ oferӑ 3 variante de întreţinere extinsӑ: tratamentele Gold, Silver şi Bronze.
• Parchet bӑiţuit şi zgârieturi profunde - Tratament Gold - şlefuire completӑ & & ulei de întreţinere
• Zgârieturi medii şi parchet îmbâcsit - Tratament Silver - şlefuire medie & ulei de întreţinerel
• Parchet uscat şi îmbâcsit - Tratament Bronze - curӑţare profundӑ & ulei de întreţinere
Aceste servicii sunt furnizate de meşterii parchetari.
Vizitaţi www.bona.com/Consumatori/cauta-bona pentru asistenţӑ.

Pentru mai multe informații vizitați bona.com

Ghid de Întreţinere pentru
Parchet tratat cu Hardwax Oil
Măsuri de prevenire
Plasaţi ştergătoare de încălţăminte

• Plasaţi stergӑtoarele de încalţӑminte înainte de intrare, astfel încât sӑ fie reţinutӑ umezeala, murdӑria şi
pietrişul. Folosiţi carpete peste zonele expuse traficului
foarte ridicat, la capӑtul scӑrilor şi uşi. Evitaţi carpetele
cu suport din cauciuc sau pe cele care nu se ventileazӑ.

Folosiţi paduri de protecţie

• Folosiţi paduri protective din pâsla la mobiler.

Reduceţi cantitatea de apa

• Folosiţi metoda uscatӑ de curӑţare ori de câte
ori este posibil.

Curăţare zilnică
Aspiraţi

• Aspiraţi sau mӑturaţi podeua zilnic. Nu lӑsaţi sӑ se acumuleze
murdӑria sau nisipul. Acestea acţioneazӑ ca o hârtie abrazivӑ
care şlefuieste şi mӑtuieşte pelicula de lac.

Ştergeţi
• Curӑţaţi podeaua prin ştergere cu un mop cu lavetӑ din microfibre bun-absorbantӑ şi detergent Bona Soap adӑugat în apӑ
(2dl Bona Soap în 10L apa sau 2%). Schimbaţi frecvent apa.

Lichide vărsate accidental
• Ştergeţi imediat lichidele vӑrsate pe parchet. Pulverizaţi
detergent peste suprafaţa afectatӑ şi ştergeţi cu mopul
Bona. Bona Spray Mop este foarte practic pentru aceste
situaţii.

Întreţinere
Bona vӑ oferӑ 3 variante de întreţinere extinsӑ: tratamentele Gold, Silver şi Bronze.
• Parchet bӑiţuit şi zgârieturi profunde - Tratament Gold - şlefuire completӑ & hardwax oil
• Zgârieturi medii şi parchet îmbâcsit - Tratament Silver - şlefuire medie & hardwax oil
• Parchet uscat şi îmbâcsit - Tratament Bronze - curӑţare profundӑ & hardwaxoil
Aceste servicii sunt furnizate de meşterii parchetari.
Vizitaţi www.bona.com/Consumatori/cauta-bona pentru asistenţӑ.

Pentru mai multe informații vizitați bona.com

Sistemul Complet pentru Toate
Necesităţiile Parchetului Dumneavoastră
Aveţi la îndemână unul dintre cele mai complete ghiduri despre
soluţiile noastre sustenabile. Aici veţi găsi informaţii detaliate şi
sfaturi de utilizare pentru instalarea, renovarea şi întreţinerea
pardoselilor din lemn.
Toate produsele Bona sunt optimizate pentru compatibilitate totală
şi sunt concepute să întrunească cele mai inalte solicitări privind
funcţionalitatea, estetica, protejarea sănătăţii şi a mediului
ambiant. În această ediţie veţi descoperi noi soluţii incredibile, ce
duc pasiunea noastră pentru lemn... un pas mai departe. Răsfoiţil şi veţi descoperi tot ceea ce aveţi nevoie pentru a pune în valoare
pardoselile din lemn.

Firma ______________________________________________
Contact ____________________________________________
Telefon _____________________________________________

Distribuitor Autorizat Bona / Partener Bona.
Verificaţi informaţia vizitând www.bona.com.

www.bona.com

