
Relax – je hebt
de vloer verlijmd
met Bona

Bona Silaan Parketlijmen
Unieke silaanformules voor
houten vloeren



Het is niet alleen het hout dat een houten vloer er geweldig laat 
uitzien, voor een uitstekend resultaat moet het fundament ook 
goed zijn.

Prestaties met een lange levensduur

Door het gebruik van hoogwaardige grondstoffen 

en onze eigen unieke formules kan Bona een sterke 

hechting garanderen voor de houten vloer. Bona 

Silaan Parketlijmen kunnen worden gebruikt op elk 

type ondervloer. Op solide, droge ondervloeren 

is geen primer nodig, dus u kunt snel werken.* Ze 

zorgen voor een snelle, initiële hechting, dat zorgt 

voor een veilige installatie van de vloer. Ze geven 

een optimale balans tussen sterkte en elasticiteit en 

stoten slechts lage emissies uit.

Duurzaamheid sinds de jaren ’70

Duurzaamheid zit in Bona’s DNA sinds halverwege 

de jaren ’70, toen wij de watergedragen 

parketlakken introduceerden wat een revolutie in de 

parketindustrie was. Bona Silaan Parketlijmen zijn 

geen uitzondering. Ze zijn vrij van oplosmiddelen en 

dragen de EMICODE EC1 R Plus certificatie. Dat 

betekent een veilige luchtkwaliteit binnenshuis voor 

zowel de parketteur als de consument.

Alles hangt af van een 
goed fundament

*  Maar onder extreme omstandigheden kunt u een 
hoogtechnologisch 1-component vochtscherm 
gebruiken om de vloer te installeren, zelfs wanneer 
het vochtgehalte van de ondervloer hoger is dan 4%.



Bona Silaan Parketlijmen

+ Kunnen worden gebruikt op
 elk type ondervloer

+  Geen primers nodig op solide, 
droge ondervloeren*

+ Veilige installatie

+ Snelle, initiële hechting

+  Schone formule – geen vieze 
handen en lijmspetters op 
het vloeroppervlak kunnen 
eenvoudig worden verwijderd

+  Optimale balans van sterkte en 
elasticiteit

+ Langdurige prestatie

+ Lage emissies

+  1-component, is een minimale 
verspilling

+  Geschikt voor vloerverwarming

* Bij problematische ondervloeren (b.v. 
zacht oppervlak, bij het ontbreken van een 
vochtscherm) kan Bona D501, Bona R540 
of Bona R580 gebruikt worden.



Drie categorieën
Bona Silaan Parketlijmen zijn gecategoriseerd volgens de norm ISO 17178.

Ze zijn verkrijgbaar in de categorieën ’Elastic’, ’Hard-Elastic’ en ’Hard’ zodat alle 

soorten vloerinstallaties mogelijk zijn.

Gemiddelde sterkte, 
gemiddelde elasticiteit

Hoge sterkte,
lage elasticiteit

Zeer hoge sterkte,
minimale elasticiteit

Om het kiezen van de meest geschikte Bona Parketlijm voor 

uw klus nog makkelijker te maken, hebben wij een prestatie-

indicatiesymbool bij elk product geplaatst. De symbolen zijn 

gebaseerd op de gecombineerde waarden van sterkte en 

elasticiteit per product en tonen precies welke prestatie welk 

product zal leveren. Op deze manier krijgt u de veiligste en 

meest betrouwbare hechting, elke keer weer.

Prestatie Symbolen

 

Veiligheid

ELASTICITEIT

STERKTE



 Gemakkelijk te verwerken

  Door snelle initiële hechting kan het 
oppervlak al na 24 uur worden belast

 Geschikt voor vloerverwarming

 Goede lijmrugstand

  Tot 2 jaar houdbaar
         (worsten, emmers 1 jaar) 

Elastische 1-component silaan parketlijm. Door zijn elastische eigenschappen zeer geschikt voor de 

installatie van houten vloeren met minder spanning, zoals b.v. samengesteld parket en mozaïekvloeren.

ELASTIC

Voor mozaïek en
samengestelde
houten vloeren

 

Veiligheid

ELASTICITEIT

STERKTE



Elastische 1-component silaan parketlijm. R848T heeft een hogere viscositeit dan R848. Het voelt dikker 

aan met een betere initiële hechting. De aangepaste formule maakt deze lijm uiterst geschikt voor massief 

strokenparket, samengesteld parket, mozaïekvloeren en tapis 6 mm (max. breedte 9 cm) en tapis 9 mm (max. 

breedte 18 cm)

 Gemakkelijk te verwerken

  Hogere viscositeit, verbeterde
       initiële hechting

  Door snelle initiële hechting vloer
 na 24 uur belastbaar

  
 Geschikt voor vloerverwarming

  Unieke lijmrugstand - laag risico
       op holle plekken

  Tot 2 jaar houdbaar (worsten,
 emmers tot 1 jaar)

  

 

 

Veiligheid

ELASTICITEIT

STERKTE

ELASTIC

Voor samengesteld 
parket 

en  
parket van kleine 
massieve stroken



  
 Allrounder met hoog prestatievermogen

 Door snelle initiële hechting vloer 
 na 24 uur belastbaar

 Uitstekende lijmrugstand

 Kan gebruikt worden voor 
 buitenvloeren

 Kan rechtstreeks aangebracht 
 worden op tegels en metaal

 Tot 2 jaar houdbaar                          
 (worsten, emmers tot 1 jaar) 

   Sinds 2005 is Bona R850 al op meer dan 
 10 miljoen m² wereldwijd gebruikt

 Geschikt voor vloerverwarming

Hard-elastische 1-component silaan parketlijm. Een echte allrounder, geschikt voor bijna alle soorten houten 

vloeren en dekvloeren, meer bepaald voor massieve vloeren en voor tapis 6 mm (max. breedte 9 cm) en 

tapis 9 mm (max. breedte 18 cm). De hard-elastische eigenschappen maken deze lijm sterk en bieden 

weerstand tegen bewegingen, waardoor minder spanning op de dekvloer.

Veiligheid

ELASTICITEIT

STER K TE

Voor massief parket
in standaardmaten

HARD-ELASTIC



Wanneer is het tijd voor Titan

Het hoogstaand gamma silaan parketlijmen van 

Bona biedt grote voordelen aan parketteurs en 

vloereigenaren. Wij geloven er sterk in dat zij uw beste 

keuze zullen zijn in de meeste omstandigheden. 

Maar, wanneer u voor een bijzondere uitdaging staat 

– een uniek hoogwaardig project of een installatie 

waarbij een gegarandeerde hechting noodzakelijk is 

- dan is het tijd voor Bona Titan.

Titanium technologie

De hechtingskracht van Bona Titan is van een totaal 

nieuw niveau. Hoewel deze lijm tot het gamma Bona 

silaan parketlijmen behoort, is deze voorzien van de 

nieuwe en revolutionaire technologie. Met bovendien 

een viervoudige ’crosslinking’ formulering voor 

een ultieme duurzaamheid en de snelst mogelijke 

hechtingssterkte. Het is een klasse apart.

Perfect voor brede massieve planken

Bona Titan kan met zekerheid en vertrouwen ingezet 

worden voor alle houten vloeren. Zijn sublieme 

treksterkte houdt zelfs de breedste massieve planken 

moeiteloos stevig op hun plaats. Bij intacte, droge 

ondervloeren is geen primer nodig -  een economische 

en comfortabele keuze voor de parketteur. 

Geen verkleuring

De formulering harde silaan bevat geen ingrediënten 

die kunnen migreren na verharding, waardoor elk 

risico tot verkleuring in de voegen geëlimineerd wordt. 

De zachte, dikke consistentie zorgt voor een stevige 

lijmrugstand, met een uitzonderlijk stevige hechting. 

Lange duurzaamheid

De hechtingskracht van Bona Titan zal niet 

verminderen met de tijd. De stabiliteit van de vloer 

is voor langere tijd gegarandeerd - en zal ook uw 

reputatie verstevigen.

Zorg voor het milieu

Oplosmiddelvrij en Greenguard gecertificeerd als 

product met heel lage emissie. Titan werd ontwikkeld 

rekening houdend met Bona’s visie om producten te 

vervaardigen met een minimale impact op het milieu 

en waarmee het veilig is om te werken en te leven. 

Bona Titan voldoet aan ISO 17178.

Een nieuwe generatie krachtige parketlijmen



Voordelen voor de parketteur:
  Innoverende Titanium technologie

 Optimaal resultaat bij belangrijke   
 projecten

  Geen verkleuring aan de voegen

 Perfecte hechting van alle houten  
 vloertypes – in het bijzonder buitenmaatse 
 planken

  Extreem hoge sterkte, uitzonderlijk lange 
duurzaamheid

  Tijdbesparend dankzij onklopbare initiële 
hechting en snelle uitharding - viervoudige 
crosslinking

 Reeds na 6 uur kunnen fabrieksmatige
 afgewerkte vloeren belast worden

  Bespaar tijd en geld – geen primer
 nodig

  Gemakkelijk aan te brengen

 Schoner, veiliger alternatief voor  
 2-componenten PU-lijmen

  Oplosmiddelvrij, heel laag gehalte VOS

 Lijmspetters kunnen eenvoudig worden 
     verwijderd van gereedschap, huid en      
 kant-en-klaar parket

 Kan direct aangebracht worden op tegels  
 en metaal

 Minimaal risico op holle plekken

 Geschikt voor vloerverwarming

HARD
Veiligheid

STER K TE

Premium 
keuze!

STERKSTE        VEILIGSTE        EENVOUDIGSTE



Bona Silaan Parketlijmen –  
aanverwante producten

Bona R590 Reactief vochtscherm

• Versterkend effect

• Geschikt voor alle Bona silaan- of polyurethaan lijmen

• Gemakkelijk en snel aan te brengen met een lijmkam

• Vochtblokkerend tot en met 5 CM% of 90 % r.v.

• Slechts één applicatie nodig, snelle droogtijd

• Bevat geen gevaarlijke stoffen

• Bevat geen vloeistof verdunners of componenten die kunnen migreren na uitharding

 
Een water- en oplosmiddelvrij product voor het primeren en/of blokkeren van restvocht in 
dekvloeren. Voor versterking van zwakke ondergronden, tot op een bepaald niveau. Het product 
verdient de voorkeur op de gebruikelijke systemen met epoxyhars en is volledig vrij van gevaarlijke 
stoffen.

Bona R580 Reactief vochtscherm

•  Snelle afbinding

• Eenvoudig aan te brengen met lijmkam

• ’s Werelds eerste vochtscherm op silaanbasis

• Ook geschikt voor vloerverwarming
 
Een oplosmiddel- en watervrij silaan gebaseerd mengsel dat kan dienen als grondlaag en/of 
afdichting van restvocht in de dekvloer (tot en met 5 CM% of 90% r.v.) vóór het plaatsen van de 
houten vloer. Compatibel met alle producten in het gamma Bona Silaan Parketlijmen.

Bona R880 montagekit

• Snelle hechting en afbinding

• Hoge stevigheid na korte tijd

• Uitstekende hechtingseigenschappen
 
Bona R880 is een montagelijm op silaanbasis, klaar voor gebruik en sneldrogend. Geschikt voor 
traptreden, plinten, dorpels, etc. Water- en oplosmiddelvrij.

Voor meer gedetailleerde informatie over alle producten in deze brochure,

zie de TDS-bladen (Technische Data Sheet) op www.bona.com.



Bona D501 primer

• Waterdampdoorlaatbaar

• Stofbindend

• Oplosmiddelvrij

• Zeer snelle droogtijd - slechts 1 uur
 
Primer ontwikkeld voor het gebruik met silaanlijmen. Het is geschikt voor absorberende en niet-
absorberende ondergronden (met uitzondering van de magnesium industriële vloeren) en voor 
spaanplaat.

Bona R540 primer en vochtremmer

• Vochtscherm tot en met 4 CM%

• Versterkt de ondervloer

• Hoog indringvermogen

• 1-component en klaar voor gebruik

• Bona Titan kan erop aangebracht worden na slechts 4 uur (overige silaan parketlijmen na 24 uur)

Een 1-component polyurethaan primer en vochtremmer, voor absorberen en niet-absorberende 
ondergronden. Geschikt als dampisolatie voor betonvloeren en dekvloeren tot en met 80% r.v.

Voor meer gedetailleerde informatie over alle producten in deze brochure,

zie de TDS-bladen (Technische Data Sheet) op www.bona.com.



Passie voor Houten Vloeren - over de hele wereld

Sinds de oprichting in 1919 is Bona een wereldwijd toonaangevend, innovatief 
bedrijf met een uniek systeem voor de behandeling van houten vloeren. Via 
dochterondernemingen en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan 
70 verschillende landen, waardoor wij dicht bij onze klanten staan.

Door onze lange verbintenis en onze passie voor houten vloeren kunnen 
wij langdurige en duurzame resultaten bieden voor de professionals en de 
vloereigenaren.

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel.: +31 (0)23 542 18 64
Fax: +31 (0)23 542 13 06
E-mail: bona.nl@bona.com
www.facebook.com/BonaProfessionalNederlands

www.bona.com


