Samen beter
Grondlakken & Aflakken - een nieuw systeem

Een introductie van Bona’s nieuwe
systeem van grondlakken & aflakken

Wat is er dan nieuw?
Sommige zaken werken beter samen. Daarom hebben wij besloten om al onze bestaande grondlakken en
aflakken - en nog enkele nieuwe - te combineren in één uitzonderlijk, overzichtelijk en compatibel systeem!
De zes grondlakken bieden een kleurenvariatie van Scandinavisch wit tot amber en zijn compatibel met elk
van de zes aflakken.
De zes afakken met hun hoog performante formuleringen vormen een gamma met een slijtweerstand en
glansgraad geschikt voor elke mogelijke residentiële of commerciële toepassing.
Met de correcte combinatiekeuze van grondlak en aflak uit ons nieuwe systeem verzekert u zichzelf en uw
klant ervan dat elke vloer die u behandelt, er zal uitzien zoals u wenst en aan uw verwachtingen zal voldoen!

Verpakking gerestyled
De nieuwe verpakking van onze grondlakken - voortaan met een oranje etiket - zijn voorzien van een schaal
die een kleurindicatie weergeeft. Dit maakt de keuze eenvoudiger.
De kleine voetafdrukken op de nieuwe groene etiketten van onze aflakken geven aan of het product geschikt
is voor een residentiële, een gemiddelde of een zwaar belaste vloer.

Bona
Intense
Primer

Bona

Traffic HD
Finish/Lacquer

Medium to dark wood species

Ultimate speed and durability

Underﬂoor heating, plank ﬂoors

Allows full traffic after 12 hours

Excellent abrasion performance

Easy and safe to apply
Non-yellowing
Domestic

Medium coloration | Mittlere Anfeuerung | Coloración media | Coloration prononcée
Natural X-Matt

5L

,

Waterborne primer for wooden ﬂoors
Wasserbasierte Grundierung für Holzböden
Imprimación acuosa para suelos de madera
Couche de fond pour parquet en phase aqueuse

Matt

4,54 L

Silkmatt Gloss

Waterborne lacquer for wooden floors
Wasserbasierte Versiegelung für Holzböden
Acabado acuoso para suelos de madera
Vitrificateur pour parquet en phase aqueuse

Medium

Heavy

2-component for commercial and public areas
Zweikomponentig für extrem starke
Beanspruchung in öffentlichen Bereichen
2-componentes para uso comercial muy elevado
Bicomposant pour trafic commercial intense

Uw gezondheid en veiligheid
Reeds in de jaren ’70 waren wij pioniers in het gebruik van lakken op waterbasis. Parketleggers konden dus
werken zonder het gevaar van oplosmiddelhoudende producten, en eigenaars dienden hun woning niet meer
te verlaten als hun houten vloeren behandeld werden.
De meesten onder ons brengen 90% van de tijd binnenhuis door, waar het niveau van luchtvervuiling
2 à 5 keer hoger ligt dan buitenshuis. De grootste bron van deze vervuiling zijn emissies van vluchtige
organische stoffen (VOS), afkomstig uit bouw- en afwerkingsmaterialen.
Het UL Environmental’s Global Greenguard Certification programma helpt kopers om
producten en materialen met lage chemische emissies te herkennen en zodoende de
luchtkwaliteit te verbeteren op plaatsen waar deze gebruikt worden. Alle Bona grondlakken
en aflakken voldoen aan deze uitermate strikte emissienorm van Greenguard, al onze
verpakkingen vermelden dan ook het Greenguard logo.

Deze vloer: Bona Classic + Bona Mega | Gemiddelde belasting

Bona Grondlakken
Ze zien er niet alleen goed uit!
•

Zes nuances, van wit tot amber

•

Reduceren de kans op kantenverlijming

•

Verbeteren de aanhechting van de aflak

•

Economischer dan een extra laklaag

•

Eenvoudig in gebruik

Deze vloer: Bona White + Bona Novia | Residentieel gebruik

Nieuw!

Bona White
•

Whitewash aspect

•

Vermindert vergeling

Bona Classic
•

Elastische
eigenschappen

•

Hoog gehalte aan vaste
stoffen –
goed gevulde uitstraling

•

Niet vergelend

Nieuw!

Bona Natural
•

Puur, onbehandeld
aspect

•

Vermindert vergeling

Bona Intense
•

Gemiddeld donkere tot
donkere houtsoorten

•

Geschikt voor
vloerverwarming,
plankenvloeren

•

Excellente
schuureigenschappen

Bona Amber

Bona Quick

•

Tropische en donkere
houtsoorten

•

Sneldrogende gel

•

Vermindert krassen

Geschikt voor
vloerverwarming,
plankenvloeren

•

Niet vergelend

•

Hoog vullend
vermogen

•

•

Excellente
schuureigenschappen

De watergedragen Bona grondlakken hebben een zeer laag VOS-gehalte en zijn
beschikbaar in kleuren van Scandinavisch wit tot amber. Ze zijn zeer eenvoudig in
het gebruik, en compatibel met nagenoeg elke houtsoort.

Bona Aflakken
De sterkste en de beste!
•

Zes unieke, watergedragen formuleringen

•

Een oplossing voor elke vloer

•

Gebruik met Bona grondlakken voor een betere hechting

•

Zeer laag VOS-gehalte

•

Vier glansgraden, van extra mat tot hoogglans

Deze vloer: Bona Amber + Bona Traffic HD | Zware belasting

Bona Novia
•

Sneldrogend

•

Bestand tegen huishoudelijke
chemicaliën

•

Ook geschikt voor kurkvloeren

•

Niet-vergelend

Residentiële Belasting

Nieuw!

Bona Mega

Bona Mega Natural

•

1K eenvoud met
2K prestatie

•

Uitstraling en gevoel van
puur hout

•

Geen kantenverlijming*,
ideaal voor vloerverwarming,
plankenvloeren etc.

•

Superieure bescherming
voor vloeren in woonhuizen

•

•

Bestaat voornamelijk uit
plantaardige olie

Bestaat voornamelijk uit
plantaardige olie

*Gecombineerd met Bona Intense of Amber

Gemiddelde Belasting

Nieuw!

Gemiddelde belasting

Bona Traffic Natural

Bona Traffic HD

•

Uitstraling en gevoel van
puur hout

•

Ultieme snelheid en
duurzaamheid

•

Superieure bescherming voor
vloeren in openbare ruimten

•

•

Niet-vergelend

Reeds maximaal
belastbaar na 12 uur na
de laatste laklaag

•

Eenvoudige en veilige
applicatie

•

Niet-vergelend

Zware Belasting

Bona Traffic HD Anti-Slip
•

Heeft alle eigenschappen van de
Bona Traffic HD

•

Verhoogt de slipweerstand

•

Ideaal voor trappen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen,
keukens en vergelijkbare locaties

•

AS 4586 – P4,
BS 7976 – laag sliprisico,
DIN 51 130 – R9

Zware Belasting

Zware Belasting

6 grondlakken, 6 aflakken, eindeloze mogelijkheden

Door een Bona grondlak en een Bona aflak samen te gebruiken, verkreeg u altijd een onovertroffen
bescherming. Maar door al onze nieuwe en bestaande formules samen te brengen in één systeem van
compatibele producten kunnen wij nu eindeloze creatieve combinaties leveren van kleur, glans en duurzaamheid.

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Schiphol Privium Lounge: Bona White + Bona Traffic HD | Zware Slijtage

maar wacht – er is meer...

Winkel Bulgari, Singapore
Bona Intense + Bona Traffic Natural |
Zware Belasting

Princess Hall, Cheltenham Ladies College, UK
Bona Classic + Bona Traffic HD |
Zware belasting

Nieuwe Bona Craft Oil 2K

Prestatie en veelzijdigheid – een parketolie die overlakt kan worden met
een parketlak!
De nieuwe Bona Craft Oil 2K geeft u de natuurlijke ‘zachte’ uitstraling van een geoliede vloer, maar wanneer
er extra bescherming van het oppervlak gewenst is, dan kan het worden overlakt met één van de Bona Traffic
parketlakken, voor extra duurzaamheid! De unieke formule is gemaakt van gemodificeerde, plantaardige olie
en geeft een stevige bescherming aan vloeren die onderhevig zijn aan huishoudelijke of gemiddelde belasting
– zelfs vóór het aanbrengen van één van de Bona Traffic parketlakken.
Geschikt voor de meeste houtsoorten, waaronder moeilijke types zoals Jaboty, Kersen en Walnoot; vloeren
die behandeld zijn met de nieuwe Bona Craft Oil 2K zijn klaar voor licht gebruik na slechts 8 uur.
Verkrijgbaar in zes kleuren:

Neutral

Graphite

Frost

Ash

Umbra

Clay

In Nederland zijn er meer kleuren beschikbaar. Vraag uw verkoopadviseur voor meer informatie.

Bona Craft Oil 2K is onderdeel van het Bona Oil System
Nederland: Bona Hard Wax Oil voldoet niet aan de Nederlandse ops-wetgeving. Vraag ons naar het alternatief.

Overlakbaar met parketlak Bona Traffic

Kenmerken:
•

Grote slijtvastheid - bestand tegen water en verkleuring

•

Plaatselijke herstellingen mogelijk

•

Onderling mengbare kleuren

•

Snelle uitharding – vloeren klaar voor licht gebruik na 8 uur

•

Geschikt voor veel tropische houtsoorten

•

Extreem hoge mate van verzadiging

•

Een zeer laag gehalte aan oplosmiddelen

•

Opbrengen met een rubberen wisser of roller

•

Compatibel met andere oliën en kleuren uit het

Nieuw!

Hi Res image
to be supplied

Bona Oil System
•

Overlakbaar met één van de Bona Traffic aflakken voor een
grotere duurzaamheid

American Hotel, Amsterdam: Bona Craft Oil 2K (Neutral) op Wenge | Normale Slijtage

Passie voor Houten Vloeren
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.

België

Nederland

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
Tel.: +32 (0)2 721 27 59
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E-mail: infobelgium@bona.com

Bona Benelux BV
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E-mail: bona.nl@bona.com

www.bona.com

