Bona System
Catálogo Geral

Introdução
Bona é uma empresa mundial. Operamos em
mais de 50 países em todo o mundo e temos filiais
em 18 países da Europa, América do Norte,
América Latina e Pacífico asiático. Dispomos de
fábricas de produção na Suécia, Alemanha, EUA e
China.
Somos especialistas no fornecimento de todos os
produtos necessários para o assentamento,
manutenção e renovação de soalhos de madeira.
Na verdade, fornecemos tudo, excepto a madeira
em si. O nosso sistema completo de produtos
inclui vernizes profissionais, vernizes UV, máquinas
de lixar, lixas, agentes de adesividade e produtos
de manutenção. Todos eles vão ao encontro das
necessidades dos profissionais, fabricantes de
soalhos de madeira pré-acabados, arquitectos,
especificadores e proprietários de soalhos.

Desenvolvemos todos os nossos produtos de
forma a funcionarem na perfeição entre si e com
o intuito de realçar o melhor dos soalhos de
madeira.
Os nossos produtos são apenas uma parte da
nossa oferta. Também proporcionamos serviços
adicionais, tais como assessoria e formação no
tratamento de soalhos de madeira, para que o
negócio dos nossos clientes seja mais rentável.
Este sistema completo é o que chamamos de
Bona System.

Lifetime Support de Bona a promessa que lhe fazemos
Bona Lifetime Support é um programa detalhado que oferece
produtos e sistemas para a
manutenção e renovação de
soalhos de madeira durante
toda a sua vida útil. Para
além de ser uma organização
mundial de assistência técnica
sempre disposta a ajudar o cliente e
a dar-lhe assistência, o programa inclui um sistema completo de produtos, manutenção e conselhos para o tratamento dos soalhos com o objectivo de obter uma manutenção eficaz. Não só
aumenta a beleza e a vida dos soalhos de madeira, como também ajuda os proprietários a manter
o custo de manutenção a um nível razoável.

Graças à ampla presença mundial a nossa ajuda
está sempre ao alcance de todos. Não só nos
encontramos perto dos fabricantes de parquet de
todo o mundo, como também do cliente final e
dos estabelecimentos nos quais se vendem os
soalhos.
Trabalhamos diariamente para melhorar tudo o
que fazemos, quer sejam produtos, sistemas,
apoio, formação, relação com os profissionais,
logística, meio ambiente, seminários etc..
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Agentes de adesividade
Bona tem vindo a desenvolver agentes de adesividade para soalhos de madeira há mais de 50
anos. Para nós os agentes de adesividade têm tanta importância como os vernizes, no que toca
a realçar o melhor dos soalhos de madeira. Desenvolvemos uma Tecnologia Única de Silano
que faz com que os nossos agentes de adesividade sejam únicos, fáceis de usar, limpos, sem água
nem dissolventes, sem odores e especialmente concebidos para qualquer tipo de soalho de madeira.

A

Agentes de Adesividade
Bona R850 15 kg

BR850028
É um agente de adesividade baseado em Tecnologia Silano para o assentamento de
qualquer tipo e formato de madeira. Geralmente não é necessária a utilização de primário, a menos que a soleira esteja em mau estado:
•
•
•
•
•
•
•

1 componente.
Fácil de usar.
Ligeiramente elástico.
Sem água nem solventes, não incha a madeira.
Apropriado para o uso exterior.
Boa aderência em quase todas as superfícies e materiais de madeira.
As manchas de agentes de adesividade podem retirar-se facilmente, mesmo
depois de secas.
• Estrias estáveis. Conserva o modelo de talocha.
• Disponível em recargas de 960 gr/600 ml referência BR850061ES e em
3000 gr/1800 ml referência BR850T65ES. Para aplicar com pistola.
• Produto Certificado com classificação GEV EMICODE EC1R
"Muito baixa emissão de COV".

Bona R840 24 kg

BR840054DE

A opção mais limpa e fiável para parquet multi-camada pré-acabado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia Silano.
Especialmente formulado para colar 2-3 multi-camadas de parquet.
Limpeza fácil de superfícies acabadas.
Aplicação fácil.
Redução de som em 50%.
Adeus mãos negras.
Tempo aberto reduzido (30 minutos).
Produto Certificado com classificação GEV EMICODE EC1R
"Muito baixa emissão de COV".

Bona D705 22 kg

BD705047ES
Agente de adesividade de dispersão em acetato de polivinilo para a colagem de parquet mosaico, ripa 25x5 ou lamparquet 22 mm.
•
•
•
•
•

Baixo teor de água e dissolventes, de acordo com a norma EN14293.
Fácil de aplicar.
Mantém as estrias do agente de adesividade depois da aplicação.
Aplicação rápida.
Tempo aberto prolongado.
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Preparação da Soleira
Bona H650 Speed 25 kg

BH650031
Permite que se possa colar sobre a massa qualquer tipo de madeira, utilizando o agente de adesividade R850, apenas 1h 30 após a aplicação da massa niveladora.
•
•
•
•
•
•
•
•

Consiga até 20 mm de espessura
Excepcionalmente fluído
Cristalização completa da água não evaporada
Consistência e resistência elevadas
Não encolhe
Contracção reduzida
Tensão reduzida
Rendimento: 1,5 Kg por cada m2 e mm de espessura

Bona H600 25 kg

BH600031DE
H600 é um cimento autonivelante, autoalisante e endurecido, especialmente indicado
para aplicar por baixo de parquet mosaico, lamparquet, parquet multi-camada e parquet maciço. Apenas para uso interior.
Principais vantagens:
• Autonivelante
• Autoalisante
• Elevada resistência e consistência
• Contracção reduzida
• Tensão reduzida
• Pode ser revestido após 24 horas
• Aplicável em espessuras desde 1,5 a 10 mm. Para uma maior espessura, pode adicionar areia de quartzo ao produto
• Vida útil: 30 minutos
• Rendimento: 1,5 kg por m2 e mm
• Primeira utilização (caminhar): Aproximadamente 3 horas depois

Bona R410 5 kg

BR410020GB
Resina de 2 componentes para dar a primeira demão, endurecer e vedar superfícies.
Barreira de vapor para soleiras com humidade até 5 CM%.
• Sem dissolventes, nem odores
• Excelente aderência à maioria das soleiras
• É possível aplicar com rolo, trincha ou talocha
• Com uma demão endurece e veda soleiras
• Com duas demãos endurece, veda superfícies e cria uma barreira de vapor para
soleiras com humidade até 5% CM. Se utilizar depois a R850, basta aplicar uma
demão para endurecer, vedar superfícies e criar barreira de vapor
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Acessórios para Agentes de Adesividade
Espátulas
Gama completa de espátulas para aplicação de diferentes agentes de adesividade.
Conforme a quantidade necessária (desde 850gr/m2 até 1250gr/m2) deverá utilizar um
determinado tipo de espátula. Consulte-nos para saber qual a que necessita. Também
dispomos de 2 tipos de dentado, um para superfícies perfeitamente niveladas e outro
com as estrias mais salientes para ligeiros desníveis.
Espátula
Espátula
Espátula
Espátula
Espátula
Espátula

180
180
180
250
250
250

mm. 850 G
mm 1000G
mm. 1250G
mm. 850G
mm. 1000G
mm. 1250 G

AT31302180
AT31304180
AT31306180
AT31302250
AT31304250
AT31306250

Medidores de Humidade
Para determinar a humidade contida na amostra, coloca-se uma porção de soleira no
medidor CM. A amostra deve ser uma terça parte da soleira para resultados mais fiáveis. A amostra é colocada num recipiente juntamente com 4 bolas de aço e uma
ampola de carboneto. Mistura-se vigorosamente durante 1 minuto e deixa-se repousar
durante 4 minutos. Agita-se novamente durante 2 minutos, novamente aos 10 minutos
durante 30 segundos, e então lê-se o resultado. É o método mais fiável e preciso.
Medidor Cm Carboneto

AT37001200

Misturadores
Disponíveis em duas medidas para uma mistura perfeita do agente de adesividade
Bona R410 com a pasta niveladora. Especialmente concebidos para autonivelar. Não
salpicam.
Misturador 100 mm
Misturador 80 mm

AT32051100
AT32051080

Pistola aplicadora

AT32041000
Pistola para a aplicação do agente de adesividade Bona R850 em recargas.
Disponível para as recargas de 600 ml.

Toalhetes de limpeza

AT322000

Hand & Tool Cleaner
Hand & Tool Cleaner é um recipiente de toalhetes de limpeza único e resistente para
remover rápida e eficientemente a sujidade das mãos e ferramentas sem usar água,
nem sabão. Não contém silicone. Contém glicerina para o cuidado da pele. Eficaz na
remoção de agentes de adesividade de soalhos pré-envernizados.
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Bona Naturale
ona Naturale é um novo tratamento único de soalhos, que protege e preserva a verdadeira natureza dos seus soalhos de madeira. Outros tratamentos, por muito naturais que sejam, alteram
consideravelmente a textura e aparência originais, mas Bona Naturale não, pois conserva a
madeira naturalmente.

B
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Bona Naturale
Bona Naturale Base

WB27064001
Bona Naturale Base é um primário concebido para ser aplicado antes de Bona
Naturale de 1 e 2 componentes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O sistema Naturale cria o aspecto e o toque da madeira natural
Coloração uniforme da madeira
Podem reparar-se manchas com o sistema Naturale
Reduz a aderência lateral
Concebido para Bona Naturale de 1 e 2 Componentes
Parcialmente composto por matérias-primas renováveis
Rendimento: 7-9 m2/litro
Tempo de secagem: 1h30 a 20°C/60% H.R.
Embalagem de 4,5 litros
Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)

Bona Naturale 1 Componente

WT180646001
Bona Naturale 1 componente é a nova geração de produtos para a protecção de soalhos de madeira. Comparado com tratamentos a óleo ou a cera, Bona Naturale não
necessita de nenhum tipo de manutenção regular para além da limpeza normal.
• Aspecto e toque da madeira natural
• Apenas duas camadas - um autêntico sistema de aplicação num só dia
• Podem reparar-se manchas ou imperfeições
• Não necessita de um primário ou base. É um vedante, acondicionador e protector de
madeira num só produto
• Fácil de utilizar - um componente com características que o tornam de fácil aplicação para o utilizador
• Elevada resistência ao desgaste e aos riscos
• Boa resistência química às substâncias ou produtos químicos de uso doméstico.
• Rendimento:
- Camada inicial: 7-9 m2/litro
- Camadas seguintes: 8-10 m2/litro
• Tempo de secagem:
- Camada inicial: 1 hora a 20ºC/60% H.R.
- Camadas seguintes: 2,5 - 3 horas a 20ºC/60% H.R.
• Embalagem de 4,5 litros
• Certificado Bfl-S1 norma EN 13501-1:2004 de reacção ao fogo
• Certificado R9 norma DIN51130 de resistência anti-derrapante
• Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)

Bona Naturale 2 Componentes

WT190646001
Bona Naturale de 2 componentes é um produto para o tratamento de superfícies de
soalhos comerciais de madeira submetidos a um desgaste intenso. A composição
única de Bona Naturale confere o aspecto e o toque da madeira pura. Bona Naturale
de 2 componentes deve combinar-se com Bona Naturale Base.
• Aspecto e toque da madeira pura
• Elevada resistência ao desgaste e aos riscos, adequado também para soalhos
comerciais
• Pode reparar manchas e riscos profundos
• Um sistema completo em combinação com Bona Naturale Base
• Fácil de usar - excelentes propriedades de uso fácil para o utilizador
• Boa resistência mecânica a produtos químicos domésticos
• Rendimento: 8-10m2/litro
• Tempo de secagem: 3-4 horas a 20ºC/60% H.R.
• Embalagem de 4,5 litros
• Certificado Bfl-S1 norma EN 13501-1:2004 de reacção ao fogo
• Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)
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Primários
s vernizes aquosos Bona são a base do nosso sistema de envernizamento. Estes garantem-lhe
um resultado de qualidade superior: bonito, duradouro e de fácil aplicação sobre os soalhos de
madeira, independentemente do tipo de verniz que escolha. Para além disso, são a melhor
opção para respeitar o meio ambiente.

O
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Primários
Bona Prime Intense

WB250020001
Bona Prime Intense é uma base aquosa de um componente 100% poliuretano para
usar em soalhos de madeira antes de voltar a envernizar com acabamentos aquosos.
Bona Prime Intense é fácil de usar, lixar e confere um aspecto de coloração intensa,
fácil de polir.
Concebido para aplicar com todos os acabamentos aquosos Bona.
• Ao basear-se numa dispersão como a de verniz de acabamento,
proporciona propriedades de acabamento
• Viscosidade elevada
• Confere uma superfície rígida
• Madeira com cor intensa
• Pode ser lixado com disco/malha ou Sistema Scrad Wing Bona
• Rendimento: 8-10 m2/litro
•
•
•
•

Tempo de secagem: 1-2 horas a 20°C/60% H.R.
Embalagem de 5 litros
Certificado Bfl-S1 norma EN 13501-1:2004 de reacção ao fogo
Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)

Bona Prime Classic

WB200020012
Bona Prime Classic é uma base acrílica aquosa, com baixo teor de dissolvente e com
um odor suave. Bona Prime Classic proporciona à madeira uma coloração muito
pouco intensa.
• Concebido para aplicar com todos os acabamentos aquosos Bona
• Elevado conteúdo sólido
• Superfície rígida
• Risco reduzido de aderência lateral, adequado para soalhos de conífera e soalhos de
madeira dura com aquecimento no subsolo
• Rendimento: 8-10 m2/litros
• Tempo de secagem 1-2 horas a 20°C/60% H.R.
• Embalagem de 5 litros
• Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)

Bona Prime Tempo

WB260020001
Bona Prime Tempo é uma base de poliuretano/acrilato aquosa de um componente
para utilizar em soalhos de madeira antes de voltar a envernizar com acabamentos de
base aquosa Bona. É fácil de usar, de secagem rápida e confere uma superfície compacta com uma ligeira coloração da madeira.
•
•
•
•
•
•
•
•

Concebido para aplicar com todos os acabamentos aquosos Bona
Viscosidade elevada
Confere uma superfície rígida
Cor da madeira clara
Pode lixar-se com disco/malha ou Sistema Scrad Wing Bona
Rendimento: 8-10 m2/litro
Tempo de secagem: Aproximadamente 1 hora a 20°C/60% H.R.
Embalagem de 5 litros
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Primários
Bona Prime Trowel

WE406020100
Bona Prime Trowel é uma base aquosa monocomponente, concebida para a aplicação
com espátula. Criada para ser utilizada em superfícies de madeira duras e outros tipos,
antes de utilizar acabamentos aquosos Bona. Bona Prime Trowel forma uma película
grossa e densa que impede o acabamento de ser absorvido. Normalmente não gera
farpas, pelo que não precisa de ser polido.
•
•
•
•
•
•
•

Sistema rápido
Alto rendimento
Deixa uma superfície suave e limpa
Tempo de secagem: 10-15 minutos a 20°C / 60% H.R.
Aplicado com espátula de aço inoxidável
Embalagem de 5 litros
Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)

Bona Gel

WB074002002
Bona Gel é uma base aquosa tixotrópica concebida para aplicação com espátula em
soalhos de madeira expostos a um desgaste normal.
Uma aplicação fácil e uma secagem rápida tornam possível o acabamento do soalho
e a sua finalização num dia.
• PU aquoso/co-polímero de acrilato
• Pode utilizar-se entre a base e o acabamento ou entre camadas para obter uma
maior sensação de estabilidade
• Concebido para usar com todo o tipo de vernizes aquosos Bona
• Torna possível um sistema rápido. Confere uma superfície rígida
• Enchimento adicional das juntas. Minimiza o risco de aderência lateral
• Normalmente não necessita de polimento
• Rendimento 25-35 m2/litro
• Tempo de secagem: 10-15 minutos a 20°C / 60% H.R.
• Embalagem de 5 litros
• Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)
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Acabamentos
s vernizes aquosos Bona são a base do nosso sistema de envernizamento. Estes garantem-lhe
um bonito resultado de qualidade superior, duradouro e de fácil aplicação sobre os soalhos de
madeira, independentemente do tipo de verniz que utilizar. Para além disso, são a melhor opção
para respeitar o meio ambiente.

O

Acabamentos
Bona Traffic
Bona Traffic é um verniz 100% poliuretano que torna possível a utilização de um soalho de madeira em áreas de muito desgaste. Bona Traffic é o verniz mais resistente aà
circulação intensa de pessoas.
• 100% poliuretano de 2 componentes
• Resistência extrema. • Protecção invisível
• Em conformidade com a norma DIN 18032 e BS 7044:1990 de resistência anti-derrapante
• Em conformidade com ÖNORM C 2354 Categoria C (resistência muito alta)
• Acabamento Mate: WT153646001
• Acabamento Acetinado: WT153346001
• Rendimento 8-10 m2/litro
• Tempo de secagem: 3 - 4 horas por camada a 20°C/ 60% H.R.
• Embalagem de 4,95 litros e um recipiente de agente reticulante Bona Traffic 0,45L
com referência WH360045002
• Certificado Bfl-S1 norma En 13501-1:2004 de reacção ao fogo
• Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)

Bona Flow
Bona Flow é um verniz aquoso de poliuretano de dois componentes para o tratamento de superfícies de soalhos de madeira em áreas comerciais e domésticas sujeitas a
um desgaste intenso.
• Acabamento de poliuretano aquoso de 2 componentes
• Superfície sólida • Elevada resistência ao desgaste
• Elevada resistência aos produtos químicos
• Acabamento Brilhante: WT170046001
• Acabamento Acetinado: WT170346001
• Rendimento 8-10 m2/litro
• Tempo de secagem: 2 - 3 horas por camada a 20°C/ 60% H.R.
• Embalagem de 4,95 litros e um recipiente de agente reticulante Bona Flow 0,45L com
referência WH340045002
• Certificado Bfl-S1 norma En 13501-1:2004 de reacção ao fogo
• Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)

Bona Mega
Bona Mega é um verniz aquoso de apenas um componente com a durabilidade e resistência ao desgaste de um verniz com dois componentes. É fácil de usar e ecológico. Mega é
adequado para uso doméstico e comercial e está disponível em três variedades de brilho.
• Acabamento de poliuretano aquoso monocomponente
• Cumpre com a norma DIN 18032 e BS 7044:1990 de resistência anti-derrapante
• Especialmente concebido para áreas comerciais e domésticas sujeitas a um desgaste normal ou elevado
• Elevada resistência aos produtos químicos
• Disponível em acabamento brilhante com a referência WT13102004
• Acabamento Acetinado: WT133320002
• Acabamento Mate: WT133620001
• Rendimento 8-10 m2/litro
• Tempo de secagem: 2,5 - 3 horas por camada a 20°C/ 60% H.R.
• Embalagem de 5 litros
• Certificado Bfl-S1 norma En 13501-1:2004 de reacção ao fogo
• Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)
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Acabamentos
Bona Resident
Bona Resident é um acabamento de poliuretano/acrilato aquoso de um componente
para o tratamento de superfícies de soalhos de madeira em casas e outras áreas sujeitas a um desgaste normal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nível de viscosidade elevado, mas com um bom nivelamento
Resistente à luz e não fica amarelado
Boa resistência às manchas, aos produtos químicos e ao desgaste
Disponível em acabamento brilhante com a referência WT103024001
Acabado Mate WT103624001
Acabamento Acetinado WT103324001
Rendimento 8-10 m2/litro
Tempo de secagem: 1,5 - 2 horas por camada a 20°C/60% H.R.
Embalagem de 10 litros

Bona Retarder

WX100006002
Bona Retarder é um aditivo que melhora o nivelamento e prolonga o tempo de abertura dos vernizes aquosos Bona, tanto no caso dos primários/bases como no caso dos
acabamentos. Foi concebido para facilitar a aplicação em condições climáticas secas
e/ou temperadas.
•
•
•
•

Facilita a aplicação em condições climáticas secas e/ou quentes
Prolonga o tempo de abertura do verniz usado
Minimiza o risco de sobreposição e descoloração
Recipientes de 0,10 litros

Bona Crosslinker

WH350005012
Bona Crosslinker é um aditivo compatível com Bona Mega. Melhora propriedades
como a aderência, a resistência a produtos químicos e o desgaste provocado pela
borracha do calçado. Adequado para o verniz em áreas nas quais se espera um maior
número de derramamento de líquidos e desgaste.
• Melhora a aderência e a resistência químicas com o verniz Bona Mega
• Utilizado com Bona Mega para revestir ou voltar a envernizar superfícies acabadas
anteriormente
• Recipientes de 0,10 litros
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Bona Sportive System

B

ona Sportive System é um completo programa de produtos e serviços para o
assentamento, manutenção e renovação de soalhos desportivos de madeira.
Bona é o fornecedor de produtos e serviços das instalações desportivas da Fiba!

Bona Sportive System
Bona Sportive Primer

WB250024001
Bona Sportive Primer é um primário aquoso de 1 componente para utilizar em soalhos
de madeira desportivos antes da aplicação do verniz Bona Sportive Finish. O primário
proporciona ao soalho uma sensação de solidez e aumenta a beleza natural da madeira.
•
•
•
•
•

Concebido especificamente para utilizar com Bona Sportive Finish
Elevado teor sólido
Confere uma superfície rígida
Realça a cor natural da madeira
Rendimento: 8-10 m2/litro

•
•
•
•

Classificação Bfl-S1 de reacção ao fogo, norma UNE EN 13501-1:2002
Tempo de secagem: 2 - 2,5 horas a 20°C/60% H.R.
Embalagem de 10 litros
Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)

Bona Sportive Finish
Bona Sportive Finish é um verniz aquoso 100% poliuretano de 2 componentes para o
tratamento de soalhos de madeira desportivos tanto em ambientes específicos como
multiuso. O produto cumpre os requisitos anti-derrapantes da norma DIN 18032.
• 100% poliuretano
• Resistência elevada ao desgaste e aos riscos
• Elevada resistência química
• Em conformidade com a norma UNE 41958 IN 2000 de resistência anti-derrapante
• Classificação Bfl-S1 de reacção ao fogo, norma UNE EN 13501-1:2002
• Tempo de secagem: 2,5 - 3 horas a 20°C/60% H.R.
• Rendimento 8-10m2/L
• Embalagem de 10 litros e um recipiente de 0,40 litros de Bona Sportive Endurecedor
WH350008001 com diferentes acabamentos:
Sportive Finish Brilho: WT134024003
Sportive Finish Mate: WT134624003
• Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)

Bona Sportive Paint
Bona Sportive Paint é um sistema de pintura de acrilato de PU, de 1 componente, para
ser utilizado por baixo ou entre as camadas de verniz Bona Sportive Finish.
• Tempo de secagem: 1 hora a 20°C/60% H.R.
• Ferramentas de aplicação: rolo ou trincha
• Rendimento: 4 m2/litro
• Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)
Disponível em 8 cores:
Bona Sportive Pintura Preto
WC651313001
Bona Sportive Pintura Branco
WC651413001
Bona Sportive Pintura Azul escuro
Bona Sportive Pintura Azul claro
Bona Sportive Pintura Vermelho
Bona Sportive Pintura Laranja
Bona Sportive Pintura Verde
Bona Sportive Pintura Amarelo
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WC651513001
WC651613001
WC651713001
WC651813001
WC651913001
WC652013001

Bona Sportive System
Bona Sportive Cleaner

WM640020008
Bona Sportive Cleaner é um detergente concentrado, ligeiramente alcalino, concebido
especificamente para a limpeza frequente de soalhos desportivos de madeira envernizados.
•
•
•
•
•
•
•

Especificamente concebido para soalhos de madeira desportivos com acabamento
Detergente ligeiramente alcalino
Fácil de usar
Rendimento Limpeza normal: 50 ml (5 tampas) / 10 litros de água
Soalhos muito sujos: 100 ml (10 tampas) / 10 litros de água
Disponível também em embalagens de 1 litro com referência WM640013025
Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)

Bona Sportive Cleaner Plus

WM650020007
Bona Sportive Cleaner Plus é um detergente alcalino concentrado, concebido especificamente para a limpeza ocasional de soalhos desportivos de madeira.
•
•
•
•
•
•
•

Elimina as marcas da resina utilizada pelos jogadores de andebol
Elimina gorduras corporais e outro tipo de sujidade
Fácil de usar
Rendimento: 1 litro / 5 litros de água
Retira marcas de tacões/atrito: 1 tampa / 100 ml de água
Disponível também em embalagens de 1 litro com referência WM650013018
Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)
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Preparação do Pavimento

N

a hora de renovar um soalho de madeira, uma boa preparação é crucial para um óptimo resultado. Bona também dispõe de produtos para adicionar esse toque final, os quais farão com
que os seus clientes fiquem muito satisfeitos com os soalhos.

Preparação do Pavimento
Bona Mix&Fill

WF21002002
Enchimento para as juntas à base de água, concebido para misturar com serradura,
que proporciona um enchimento para juntas de até 2 mm de largura. Utilizado também
para outros defeitos menores em soalhos de madeira, nas cores adequadas.
•
•
•
•
•
•

Funciona com todo o tipo de sistemas de vernizes e óleos Bona
Sem dissolventes, nem odores desagradáveis. Enchimento das juntas sem inchar
Cor exactamente igual à da madeira tratada
Seca rapidamente. Fácil de lixar
Aplicar com espátula de aço inoxidável
Rendimento: aproximadamente 1 litro/10 m2

• Tempo de secagem: aproximadamente 20 minutos a 20°C/55% H.R. em juntas de 1 mm
• Embalagem de 5 litros
• Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)

Bona Gap Master
Cimento-cola/agente de adesividade sem silicone, concebido para encher juntas ou
fendas entre tábuas de parquet, à volta de rodapés e pequenas reparações. Baseado
num composto de poliuretano acrilato. O material pode ser lixado e revestido com vernizes para soalhos.
•
•
•
•

Não contém nenhum dissolvente. Sem odor. Alto grau de flexibilidade
Compatível com os vernizes Bona
Tempo de secagem: aproximadamente 18-24horas
Tubos de 310 ml de várias cores
Bona Gap Master Cerejeira
AF4411311700
Bona Gap Master Faia Clara
AF4411311500
Bona Gap Master Faia Escura
AF4411311000
Bona Gap Master Carvalho Fumado
AF4411311803
Bona Gap Master Carvalho Claro
AF4411311600
Bona Gap Master Carvalho Escuro
AF4411311200
Bona Gpa Master M. Vermelha Exótica AF4411312300
Bona Gap Master Nogueira
AF4411312103
Bona Gap Master Teca
AF4411312200
Bona Gap Master Branco
AF4411311300
Bona Gap Master Bordo
AF4411311400
Bona Gap Master Freixo/Abeto
AF4411311100
Bona Gap Master Wengé
AF4411311900

Bona Prep

WM660013002
Sistema de preparação pronto a usar, concebido para optimizar a aderência dos acabamentos Bona a qualquer tipo de acabamento para soalhos com base de poliuretano, incluindo os acabamentos de fábrica. Optimiza a aderência do novo acabamento
e elimina os atritos.
•
•
•
•
•

Prático: previamente misturado e pronto a usar
Rápido: basta pulverizar e polir. Retira manchas
Tempo de secagem: aproximadamente 15-20 minutos
Rendimento: 40 m2/litro por aplicação
Pulverizadores de 1 litro
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Óleos de Interior
fórmula dos nossos óleos baseia-se na resina líquida extraída dos pinheiros, que constitui a base
de todos os produtos da nossa gama de óleos Bona Carl´s Oil. Isto explica porque Bona Carl´s
Oil seca tão rápido e é tão fácil de aplicar quando comparado com óleos convencionais.
Queríamos fabricar um óleo que respeitasse o meio ambiente, que proporcionasse um aspecto natural,
luminoso e bonito aos soalhos de madeira, mas para além disso, queríamos um óleo que fosse fácil de
manusear.

A

Óleos de Interior
Bona Carl´s Oil 90

GT530020007
O óleo de Carl está disponível em três tipos. O número que constitui o nome faz referência à percentagem de óleo de pinheiro contido no produto. Bona Carl´s Oil 90 é o produto mais destacado da gama Bona Carl's Oil. Está preparado para aplicação em tempo
recorde. Ainda assim, confere o mesmo aspecto natural que se esperaria de um óleo.
Contém um elevado teor de óleo de pinheiro, o que é melhor de um ponto de vista ecológico do que os óleos normais que contêm uma elevada percentagem de dissolventes.
•
•
•
•
•
•

Óleo de resina de pinheiro indicado para soalhos de madeira de interior
Em conformidade com RAL-UZ 38 de emissões COV e formaldeído
Secagem rápida (20-30 minutos)
Recomenda-se a aplicação com trincha ou aplicador de óleo
Rendimento: aproximadamente 10-12 m2/litro dependendo do tipo de madeira
Embalagem de 5 litros

Bona Carl´s Oil 45

GT531020008
Bona Carl´s Oil 45 é um óleo para o tratamento de grandes superfícies. O facto de o
tempo máximo aberto ser mais prolongado, permite ao instalador mais tempo para trabalhar sobre o soalho, antes de o óleo ser absorvido pela madeira.
•
•
•
•
•
•
•
•

À base de resina de pinheiro
Matéria sólida 45%
Para o tratamento de áreas grandes
Infiltração reduzida
Em conformidade com RAL-UZ 38 de emissões COV e formaldeído
Rendimento: aproximadamente 4-8 m2/ litro dependendo do tipo de madeira
Tempo de espera entre aplicações: 30-45 minutos
Embalagem de 5 litros

Bona Carl´s Oil 25

GT532020007
Bona Carl´s Oil 25 é um óleo vegetal, especialmente concebido para a manutenção
periódica de pavimentos de madeira tratados anteriormente com Bona Carl´s Oil 90 ou
Bona Carl´s Oil 45.
• Rendimento: 1 litro para 100m2
• Tempo de secagem: 1 hora no mínimo
• Embalagem de 5 litros
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Óleos de exterior

C

arl´s Deck Oil proporciona aos soalhos de madeira de exterior a protecção que necessitam para
resistir às inclemências do tempo, mostrando o seu melhor aspecto sejam quais forem as condições atmosféricas.

Óleos de exterior
Carl´s Deck Oil de Bona

GT538020002
Carl´s Deck Oil é um óleo que protege a madeira exposta a diferentes condições climáticas. Fácil de aplicar, sem necessidade de utilizar uma máquina polidora e de fácil
manutenção.
• Concebido com ingredientes que reduzem activamente os efeitos nocivos dos raios
solares sobre a madeira
• À base de óleo natural de pinheiro e linhaça entre outros componentes
• Utilização de apenas um produto
• O tempo de secagem entre demãos é de apenas 30 minutos e pode caminhar-se
sobre o pavimento apenas 12 horas após a última aplicação
• Não é necessário polir o pavimento
• Embalagem de 5 litros
• Utilizar o mesmo produto para novas aplicações de óleo

Bona Carl´s Cleaner
Bona Carl´s Cleaner é um produto de limpeza com um PH baixo que contém óleo na
sua composição e duas funções na sua aplicação: elimina a sujidade e fornece nutrientes ao soalho de madeira de exterior ou interior oleado.
Concebido especialmente para a limpeza diária.
• Rendimento: 5 tampas de produto para 5 litros de água
• Aplicar com mopa de franja
• Para obter uma superfície mais brilhante pode polir com uma Mini Buffer Bona
manual
• Disponível em embalagens de 1 litro com a referência GX502313 e de 5 litros
GX502420
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Bona Parquet Décor: Tintas para óleos

D

isponível em 8 cores, incluindo o neutro, Bona Parquet Décor oferece uma oportunidade à liberdade criativa para decoração de casas e centros comerciais. Ponha o seu soalho da cor que
mais gosta.

Parquet Décor: Tintas para óleos
Bona Parquet Décor
É um sistema de pigmentação concebido para mudar a cor de soalhos novos sem acabamento ou soalhos antigos lixados até à madeira. A gama de tintas Bona é composta por 8 cores incluindo uma cor neutra.
• Menos de 10% de solventes
• Para uso exclusivo em combinação com óleos Bona
• Fácil de aplicar
• Praticamente sem infiltração
• Excelente taxa de cobertura
• Rendimento: 40 m2/litro
• Tempo de secagem: mínimo 30 minutos a 20°C/60% H.R. antes de voltar a aplicar o óleo.

Bona Parquet Décor Natural

Bona Parquet Décor Branco
GT535013016

GT535013032

Bona Parquet Décor Ebano
GT535013024

Bona Parquet Décor Paduk
GT535013004

Bona Parquet Décor Acacia
GT535013008

Bona Parquet Décor Teka
GT535013020

Bona Parquet Décor Mogno
GT535013028

Bona Parquet Décor Wengé
GT535013012
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Máquinas de Lixar Bona
Bona procedeu a um estudo detalhado ao longo de muito tempo sobre as necessidades dos
assentadores de soalhos de madeira para o desenvolvimento das suas máquinas. Actualmente
Bona dispõe de uma ampla gama de máquinas para preencher as necessidades de qualquer
profissional.

A

Máquinas de Lixar e acessórios
Bona Belt
Máquina de Lixar de banda de 250-200 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largura do rolo: 200 mm - 250 mm
Peso: 74 kg
Velocidade do cilindro da máquina de lixar: 1800 - 2200 r.p.m.
Pó não absorvido: < 2 mg/m3 de ar
Potência do motor:
Monofásico: 2,2 kW
Motor de arranque progressivo
Trifásico: 3 KW
Excelente aspiração
Todos os ajustes exteriores
Preparada para carrinho de transporte
Diferentes modelos:
Bona Belt GMU 200 1 fas
Bona Belt GMU 200 1/3 fas
Bona Belt GMU 250 1 fas
Bona Belt GMU 250 1/3 fas

AMO110016.3
AMO110018.3
AMO110000.3
AMO110017.3

Bona Drum
Máquina de lixar de rolo 250-200
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largura do rolo: 250 - 200 mm
Peso: 67 kg
Velocidade do cilindro da máquina de lixar: 1800 - 2000 r.p.m.
Pó não absorvido: < 2 mg/m3 de ar
Potência do motor:
Monofásico: 2,2 kW
Motor de arranque progressivo
Trifásico: 3 kW
Esvaziamento rápido e cómodo do reservatório do pó
Todos os ajustes exteriores
Preparada para carrinho de transporte
Diferentes modelos
Bona Drum GM 250 1 fas
Bona Drum GM 250 1/3 fas

Bona Edge
Máquina de lixar de detalhe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diâmetro do disco: 178 mm
Potência do motor: 2 kW
Velocidade do disco: 3000 r.p.m.
Peso total: 15 kg
Altura da máquina: 40 cm
Pó não absorvido: < 1 mg/m3 de ar
Luz incorporada
Ajuste da altura das rodas sem ferramentas
Braço de lixagem standard
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AMO120006.3
AMO120005.3

AMO230009.3

Máquinas de Lixar e acessórios
Bona Mini Edge

AMO260000.0

•
•
•
•
•
•
•

Máquina de lixar de detalhe
Diâmetro do disco: 150 mm
Potência do motor: 1,3 kW
Velocidade do disco: 4400 r.p.m.
Peso total: 9 kg
Altura da máquina: 335 mm
Pó não absorvido: > 2 mg/m3 de ar

•
•
•
•

Luz incorporada. Design ergonómico
Ajuste da altura das rodas sem ferramentas
Correias reforçadas de longa duração
Acessório muito útil para lixar degraus e outras áreas de difícil acesso

Bona DCS (Lixar Sem Pó)
•
•
•
•
•
•

AMO530000

Central de aspiração
Peso da máquina: 43 Kg
Medidas: 800 x 600 x 1200 mm
Motor: 1200W, 230V, 5A
Fluxo de ar: 235 metros cúbicos por hora
Filtro grosso: Filtro de poliéster cónico dobrado, 1 m2

• Filtro fino (HEPA): Classe H 13 (99,996%, 0,3µm), 0,66 m2
• Aperto da mangueira: 45 mm de diâmetro
• Alcance da mangueira: 7,5 m incluindo adaptadores de ligação
para Bona Belt, Drum/Flexidrum, Bona Edge e Bona Mini Edge
• Adaptadores disponíveis para ligação à maioria das máquinas
do mercado

Carrinho de Transporte

ASO995022

• Carrinho de transporte eficiente para máquinas Bona Belt,
Bona Drum ou Bona Flexidrum

Recarga Saco de Aspirador

DCSASO539001

• Recargas de sacos para Bona DCS

Peso extra GM – GMU
• Peso extra para as máquinas Bona Belt, Bona Drum e Bona Flexidrum
• Peso de 5 Kg
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ASO991110

Polidoras
pesar de um soalho durar muito tempo com uma manutenção adequada, chegará o dia em
que o soalho terá de ser renovado. Isto implica lixar ou polir o soalho e aplicar algum tipo de
revestimento protector. Também são utilizadas na manutenção de soalhos oleados e na limpeza profunda de superfícies envernizadas.

A

Polidoras
Bona Buffer
Polidora + Aspirador
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso da máquina: 34 kg
Diâmetro do disco: 40 cm
Altura: 117 cm
Velocidade do disco:
1 velocidade: 180 r.p.m.
2 velocidades (dupla): 190-380 r.p.m.
Potência do motor: 1,2 - 1,5 kW
Aspirador potente
Filtro eficiente.
Utilização fácil
Opção prato de 4 discos (quadro®)
Diferentes modelos:
Bona Buffer Estandar 1200W/180 r.p.m.
Bona Buffer 1600W/120 r.p.m.
Bona Buffer Duo 1200W/190 r.p.m-1500W/380 r.p.m.
Aspirador Bona Buffer

AMC737000
AMC739000B
AMC79000B
ASC780920B

Bona Mini Buffer

AMC718010

Polidora
•
•
•
•
•
•
•

Peso da máquina: 13 kg
Comprimento do cabo: 10 m
Diâmetro do disco: 30 cm
Velocidade do disco: 1450 r.p.m.
Potência do motor: 0,5 kW
Corrente monofásica: 230 V / 50 Hz
Excelente ferramenta para manutenção de superfícies oleadas,
enceradas ou envernizadas

Acessórios Máquinas de Polir
Prato Buffer Ganchos

ASC742069

Filtro Buffer

ASC74765

Saco Aspirador Buffer

ASC25430

Saco Aspirador Buffer Lavável

ASC25435

Prato Quadro Buffer
Peso extra Buffer
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ASC742080
ASC3611478

Lixas Bona
ona dispõe de uma ampla gama de lixas de diferentes qualidades, grãos e tamanhos. A sua última inovação é a lixa 8700 Cerâmica que dura muito mais do que as lixas convencionais. É uma
mistura de Grão Cerâmico e Carbureto de Silício. Dispomos de lixas de zircónio e Lixas Anti-estáticas 8300 (mistura Zircónio e Carbureto Silício) para uma lixagem fina.

B

Bandas
Lixas Bona - Bandas
As bandas utilizam-se nas máquinas de lixagem mais modernas. A banda está unida por uma tira de Kewlar fina, mas extremamente forte,
mediante uma junta recta ou ondulada. O método de fabricação e difusão electrostática do grão torna-as adequadas para soalhos de
madeira.

Qualidade 8300 Anti-estática
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300

200*551/036
200*551/060
200*551/080
200*551/100
200*551/120
200*551/150
200*750/036
200*750/040
200*750/060
200*750/080
200*750/100
200*750/120
200*750/220
250*750/036
250*750/040
250*750/060
250*750/080
250*750/100
250*750/120
250*750/220

Qualidade Zircónio
AAS467600363
AAS467600603
AAS467600803
AAS467601003
AAS467601203
AAS467601803
AAS467700363
AAS467700403
AAS467700603
AAS467700803
AAS467701003
AAS467701203
AAS467702203
AAS467800363
AAS467800403
AAS467800603
AAS467800803
AAS467801003
AAS467801203
AAS467802203

Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
Bandas
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tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

zirc200*750/024
zirc200*750/036
zirc200*750/040
zirc200*750/060
zirc200*750/080
zirc200*750/100
zirc250*750/024
zirc250*750/036
zirc250*750/040
zirc250*750/060
zirc250*750/080
zirc250*750/100

AAS433700243
AAS433700363
AAS433700403
AAS433700603
AAS433700803
AAS433701003
AAS433800243
AAS433800363
AAS433800403
AAS433800603
AAS433800803
AAS433801003

Rolos
Lixas Bona - Rolos
Os rolos são utilizados para permitir que se corte o tamanho de lixa necessária, para adaptar ao cilindro de lixagem específico de cada máquina de rolo existente no mercado. Também possibilita a fabricação de discos do tamanho desejado. Os rolos têm um comprimento de 25
metros.

Qualidade 8300 Anti-estática
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300
8300

203*25/036
203*25/040
203*25/060
203*25/080
203*25/100
203*25/120
203*25/220
250*25/036
250*25/040
250*25/060
250*25/080
250*25/100
250*25/120
250*25/220
300*25/036
300*25/040
300*25/060
300*25/080
300*25/100
300*25/120
300*25/220

Qualidade Zircónio
AAS466300361
AAS466300401
AAS466300601
AAS466300801
AAS466301001
AAS466301201
AAS466302201
AAS466400361
AAS466400401
AAS466400601
AAS466400801
AAS466401001
AAS466401201
AAS466402201
AAS466500361
AAS466500401
AAS466500601
AAS466500801
AAS466501001
AAS466501201
AAS466502201

Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
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tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

zirc203*25/024
zirc203*25/036
zirc203*25/040
zirc203*25/060
zirc203*25/080
zirc203*25/100
zirc250*25/024
zirc250*25/036
zirc250*25/040
zirc250*25/060
zirc250*25/080
zirc250*25/100
zirc300*25/024
zirc300*25/036
zirc300*25/040
zirc300*25/060
zirc300*25/080
zirc300*25/100

AAS433000241
AAS433000361
AAS433000401
AAS433000601
AAS433000801
AAS433001001
AAS433100241
AAS433100361
AAS433100401
AAS433100601
AAS433100801
AAS433101001
AAS433200241
AAS433200361
AAS433200401
AAS433200601
AAS433200801
AAS433201001

Rolos e Bandas Cerâmicos
Nova Lixa Cerâmica 8700
Esta lixa foi desenvolvida especialmente para a lixagem de superfícies difíceis tais como: superfícies Urea Formol com resíduos de pintura e
outros. Em combinação com as lixas de grão fino Anti-estáticas 8300 e/ou Zircónio, conseguem-se resultados muito próximos da perfeição.

Formatos disponíveis para Rolos de 10 metros

Formatos disponíveis para Bandas de 5 unidades por caixa

Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos
Rolos

Bandas
Bandas
Bandas
Bandas

tel
tel
tel
tel
tel
tel

8700
8700
8700
8700
8700
8700

203*10/036
203*10/050
254*10/036
254*10/050
305*10/036
305*10/050

K215
K216
K217
K218
K219
K220
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tel
tel
tel
tel

8700
8700
8700
8700

200*750/036
200*750/050
250*750/036
250*750/050

K221
K222
K223
K224

Discos
Lixas Bona - Discos
Os discos utilizam-se em máquinas de lixar de canto, polidoras, máquinas de um, três e quatro discos. Estão disponíveis com ou sem orifício no centro. Todos os discos têm uma excelente resistência ao calor e estão preparados para evitar a obstrução. Mediante adaptação,
podem ser utilizados em soalhos de madeira. Uma vez que os discos estão unidos com velcro podem trocar-se rapidamente. O velcro também reforça automaticamente o disco, tornando-o mais resistente.
Discos para máquinas de lixar de canto

Discos
Discos
Discos
Discos
Discos
Discos

zirc
zirc
zirc
zirc
zirc
zirc

178*22/024
178*22/036
178*22/040
178*22/060
178*22/080
178*22/100

Discos
Discos
Discos
Discos

velcro
velcro
velcro
velcro

8300
8300
8300
8300

178*22/040
178*22/060
178*22/080
178*22/100

AAS483600245
AAS483600365
AAS483600406
AAS483600606
AAS483600806
AAS483601006

Discos
Discos
Discos
Discos
Discos
Discos

zirc
zirc
zirc
zirc
zirc
zirc

150*8/024
150*8/036
150*8/040
150*8/060
150*8/080
150*8/100

AAS467400406
AAS467400606
AAS467400806
AAS467401006

Discos
Discos
Discos
Discos
Discos

velcro
velcro
velcro
velcro
velcro

150*10/036
150*10/050
150*10/080
150*10/100
150*10/120

AAS484100245
AAS484100365
AAS484100406
AAS484100606
AAS484100806
AAS484101006
quadro
quadro
quadro
quadro
quadro

AAS468400365
AAS468400506
AAS468400806
AAS468401006
AAS468401206

Discos para Polidoras

Discos
Discos
Discos
Discos
Discos
Discos
Discos
Discos
Discos

comb
comb
comb
comb
comb
comb
comb
comb
comb

Discos
Discos
Discos
Discos
Discos

Sia
Sia
Sia
Sia
Sia

407*25/024
407*25/036
407*25/040
407*25/060
407*25/080
407*25/100
407*25/120
407*25/150
407*25/220

rede
rede
rede
rede
rede

407/0080
407/0100
407/0120
407/0150
407/0220

AAS466800243
AAS466800363
AAS466800403
AAS466800603
AAS466800803
AAS466801003
AAS466801203
AAS466801503
AAS466802203
AAS867100803
AAS867101003
AAS867101203
AAS867101503
AAS867102203

Almofadas
Almofadas
Almofadas
Almofadas
Almofadas
Almofadas
Bona
Bona
Bona
Bona
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Cor Branca
Cor Vermelha
Cor Castanha
Brancas 280 mm.
Bege 280 mm.
Vermelhas 280 mm.

Buffer.Scrad
Buffer.Scrad
Buffer.Scrad
Buffer.Scrad

407
Wing 120
Wing 150
Wing 220

AAS867300058
AAS867300048
AAS867300068
AA68041000
AA68042000
AA68043000
AAS854303208
AAS468601206
AAS468601506
AAS468602206

Limpeza e Manutenção
para Soalhos de Madeira

P

orque sabemos que a manutenção dos soalhos é muito importante para a vida útil do soalho,
apresentamos-lhe os diferentes sistemas de manutenção dependendo do pavimento.

Limpeza de Soalhos de madeira
Produto de Limpeza Bona
para soalhos de madeira
O produto de limpeza de soalhos Bona é um produto aquoso pronto a usar. Foi concebido especialmente para soalhos de madeira e, ao contrário dos produtos de limpeza ou sabões gordurosos, elimina as manchas sem retirar o brilho do acabamento do
soalho e sem deixar nenhum tipo de resíduo.
•
•
•
•
•
•
•

Protecção e cuidado para o seu soalho
Limpeza sem deixar restos nem resíduos
Elimina de forma eficaz as manchas e a sujidade
Pronto a usar sem misturas
Pulverizar e espalhar
Não tóxico e ecológico
Disponível em embalagens de 4 litros WM750019001 e em pulverizadores de 1 litro
WM750013001

Bona Refresher
para soalhos de madeira

WP595013001
Bona Refresher é um restaurador aquoso pronto a usar na maioria dos soalhos de
madeira com acabamento e pré-acabados de áreas comerciais e particulares. Reaviva
as superfícies mate e com riscos, proporcionando um aspecto recém-acabado e uma
protecção contínua contra o desgaste.
• Restaurador de manutenção aquoso
• Especialmente concebido para todo o tipo de soalhos de madeira com acabamento,
sem cera nem brilho, com riscos ou sinais de desgaste
• Aplicado directamente sobre a superfície de forma uniforme
• Respeita o meio ambiente
• Recipientes de 1 litro
• Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)

Bona Kit de limpeza
para soalhos de madeira

CA101010
Kit completo para limpar e fazer a manutenção de soalhos de madeira e cortiça.
Inclui:
• Mopa Bona concebida especialmente com cabo triplo
• Garrafa de spray de limpeza de soalhos Bona (1 litro)
• Recarga mopa lavável com micro-fibras para produto de limpeza Bona
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Limpeza de Soalhos de madeira
Bona Mopa Completa

CA101015
• A mopa Bona facilita a aplicação do produto de limpeza Bona ou Bona refresher apenas com uma mudança de recarga
• É constituída por uma recarga mopa e um cabo extensível com base de cabeça giratória de 360˚
• Pano micro-fibras, tecnologia Starfiber ®

Recarga Mopa de Limpeza Bona
•
•
•
•
•
•

CA101020

Atrai e agarra a sujidade e os alergénios quando utilizada em seco
Absorve os líquidos derramados e retira manchas resistentes
Mais económico do que os sistemas descartáveis
Revolucionários fios micro-fibras que atraem e absorvem o pó
Pode ser lavada na máquina
Utilizar com o produto de limpeza de soalhos e uma mopa Bona

Bona Recambio Mopa Refresher

CA101025
Revolucionários fios GER micro-fibras para uma aplicação suave e um acabamento
bonito
• Pode ser lavada na máquina
• Utilizar com o restaurador e mopa Bona

Recarga Mopa Agarra Pó Bona
• Agarra eficazmente o pó da superfície
• Adaptável à mopa Bona
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CA101021

Limpeza e Manutenção para soalhos
laminados e superfícies duras
sta gama de produtos de limpeza e manutenção foi desenvolvida especialmente para ser aplicada em soalhos laminados e superfícies duras, tais como: soalhos cerâmicos, grés, mármores, granitos, vinilos, etc.. Tornam a limpeza diária dos seus soalhos fácil e rápida, por muito
sujos que estejam.

E

Limpeza de Soalhos Laminados e Superfícies Duras
Produto de Limpeza Bona
O produto de limpeza Bona para soalhos laminados e superfícies duras está pronto a
usar, sem misturas nem baldes. Detergente PH Neutro desenvolvido especialmente
para a limpeza de soalhos laminados e superfícies duras, tais como: cerâmicos, vinílicos, granitos mármores, grés, etc.. Este produto fará com que a limpeza diária dos
seus soalhos seja muito mais fácil.
•
•
•
•
•
•
•

Protecção e cuidado para o seu soalho
Limpeza sem restos nem resíduos
Elimina de forma eficaz manchas e sujidade
Pronto a usar sem misturas
Pulverizar e espalhar
Não tóxico e ecológico
Disponível em embalagens de 4 litros WM753019ES e pulverizadores de 1 litro
WM753013ES

Bona Refresher

WP511013ES
Bona Refresher está pronto a usar. É um produto concebido especialmente para soalhos laminados e superfícies duras, tais como: cerâmicos, mármores, vinílico, grés etc..
Proporciona um brilho duradouro às superfícies mates, fácil de usar, secagem rápida
sem deixar marcas.
•
•
•
•
•

Restaurador de manutenção aquoso
Aplicável directamente sobre a superfície de forma uniforme
Ajuda a eliminar a electricidade estática
Respeita o meio ambiente
Recipientes de 1 litro

Kit de Limpeza para soalhos Bona

CA101010
O Kit completo para limpar e manter os soalhos laminados e superfícies duras inclui:
• Mopa Bona concebida especialmente com cabo triplo
• Garrafa de spray para limpeza de soalhos Bona (1 litro)
• Recarga mopa lavável com micro-fibras para o produto de limpeza Bona
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Limpeza de Soalhos Laminados e Superfícies Duras
Mopa Completa Bona

CA101015
A mopa Bona facilita a aplicação do produto de limpeza Bona ou Bona refresher
apenas com uma mudança de recarga.
• É constituída por uma recarga mopa e um cabo extensível com base de cabeça
giratória de 360˚
• Pano micro-fibras, tecnologia Starfiber ®

Recarga Mopa de Limpeza Bona
•
•
•
•
•
•

CA101020

Atrai e agarra a sujidade e os alergénios quando é utilizada a seco
Absorve líquidos derramados e retira manchas resistentes
Mais económico que os sistemas descartáveis
Revolucionários fios micro-fibras que atraem e agarram o pó
Pode ser lavada na máquina
Utilizar com o produto de limpeza para soalhos e uma mopa Bona

Recarga Mopa Refresher Bona

CA101025

Revolucionários fios GER micro-fibras para uma aplicação suave e um
acabamento bonito.
• Pode ser lavada na máquina
• Utilizar com o restaurador e a mopa Bona

Recarga Mopa Agarra Pó Bona
• Agarra eficazmente o pó da superfície
• Adaptável à mopa Bona
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CA101021

Produtos de limpeza e manutenção
“A solução” Bona
manutenção dos soalhos de madeira é uma elemento indispensável do Bona System. Apesar
dos soalhos tratados com vernizes ou óleos Bona necessitarem de uma manutenção mínima, o soalho tem de estar limpo. Os produtos de manutenção e limpeza Bona foram desenvolvidos especialmente para proporcionar ao soalho uma protecção e um brilho extra. Utilizando "A
Solução" Bona de manutenção, o seu soalho parecerá novo ano após ano.

A

“A solução” Bona
Produto de Limpeza
Parquet “A Solução”

WM640013001
Produto de Limpeza Parquet “A Solução” é um detergente neutro, PH 6-8 concebido
especialmente para utilizar em soalhos de madeira envernizados e em soalhos laminados. Limpa a superfície sem danificar o verniz.
• Para a limpeza normal diluir 50 ml/10 litros de água, para soalhos muito sujos diluir
100 ml/10 litros de água
• Disponível em recipientes de 1 litro

Parquet Polish “A Solução”
Restaurador de soalhos à base de água que protege, cuida e dá brilho a todos os pavimentos de madeira envernizados e soalhos laminados. Resistente ao desgaste e totalmente anti-derrapante.
• Não utilizar sobre soalhos laminados de melamina
• Rendimento entre 60 a 80 m2/litro
• Tempo de secagem de 30 a 40 minutos por aplicação
• Em conformidade com a norma DIN 18032 de resistência anti-derrapante
• Recipientes de 1 litro para acabamentos diferentes
Parquet Polish Brilho
WP580013002
Parquet Polish Acetinado WP540013029

Parquet Polish Remover
Decapante e tira-manchas líquido concentrado, para aplicar em soalhos de madeira
tratados com ceras e silicones.
• Elimina ceras, silicones e marcas de calçado do pavimento
• Misturar uma tampa de produto por cada 10 ml de água
• Disponível em recipientes de 1 litro WM650013001 e de 5 litros WM650020005
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Acessórios

P

ara a aplicação dos nossos vernizes, óleos protectores, etc. é necessário utilizar diferentes
acessórios. Todos eles de fácil manuseamento e conservação para óptimos resultados.

Acessórios

Alargador Cabo extensível

AT929917

Trincha Bona

AT953202

Lâmina L
Espátula Aço Inoxidável

Recarga Aplicador Grandes
Superfícies

AT000220

Recargas Lâmina L

AT929503

Rolo Pacific

AT959302

Rolo Poliuretano D

AT959301

Panos de Limpeza para Óleo

AX954235

AT929502

AT959201

Cabo Aplicador para
Superfícies

AT000222

Cabo para Rolo

AT959304

Rolo Bona Naturale

Rodo para aplicar óleo

AT954233

Kit de Reparação Bona Naturale
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AT31001100

AK180601

www.bona.com

Bona Inspiration
Entre em www.bona.com e descubra como
seria a sua casa com diferentes tipos de madeira

Para mais informações sobre os nossos
produtos e sistemas, folhas de segurança,
certificados, referências etc., visite a nossa
página web

www.bona.com
Entre no nosso simulador “Bona Inspiration”
e verá como pode ficar o soalho da sua casa
com diferentes tipos de madeira e diferentes
acabamentos.

Janelas com exemplos de madeira no soalho de um hall. Pode ver aplicações em salas, quartos e cozinhas, com diferentes acabamentos Bona
para cada tipo de soalho e uma descrição das características do mesmo.

Club Bona elección

CLUB

elección

Converta os seus pontos
em fantásticos prémios!
Há um ano e meio a Bona Ibérica, para agradecer a
confiança dos seus clientes, criou o Club Bona elección. Este Club premeia a fidelidade dos seus clientes,
mediante a acumulação de pontos ao comprar os produtos necessários para o seu trabalho.

Vantagens Exclusivas por
pertencer ao Club Bona elección

O Club Bona elección integra mais de 2000 sócios
satisfeitos com os benefícios das suas vantagens e promoções exclusivas.

• Basta comprar qualquer produto
Bona para acumular pontos no seu cartão sem nenhum custo adicional.

O funcionamento é muito simples: basta comprar produtos Bona e o sócio acumula pontos no cartão sem
nenhum tipo de custo. Cada 1d = 1 ponto. Os prémios
são atractivos e seleccionados para todas as idades.

• Os prémios são realmente bons e
foram concebidos para todas as idades.

Peça a ficha de inscrição no seu Distribuidor Oficial Bona
mais próximo. Visite a página web www.bona.com na
secção de profissionais e faça o download do novo catálogo de prémios.

• Poderá desfrutar de outras vantagens
e promoções exclusivas para sócios do
Club.
• Terá um atendimento permanente
sobre todos os lançamentos de novidades e ofertas dos nossos produtos.
• Se ainda não é sócio, preencha o formulário e entregue-o ao seu Distribuidor
Bona para receber o cartão.
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Distribuidores Oficiais Bona
Espanha
ÁLAVA:

AGENTE COMERCIAL ANDALUZIA:

COMERCIAL BENITO Tel/Fax: +34 945 263 001 Móvil: +34 659 489 363

JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ Móvil: +34 640 580 012

E-mail: cb@digitalingenieros.com

Fax: +34 971 338 366 E-mail: jff_martin@yahoo.es

ASTÚRIAS E LEÃO:
MEPADECOR S.L.Tel: +34 985 142 820 Fax: +34 985 990 326
E-mail: mepadecorsl@teleclable.es

ARMAZENISTAS:
IBIZA: DEKOPINO Tel: +34 971 338 343 Fax: +34 971 338 366
E-mail: dekopino@hotmail.com

ILHAS BALEARES:
MAGATZEN EXCLUSIU Tel: +34 971 901 569

SERVIÇO TÉCNICO OFICIAL DE REPARAÇÕES BONA EM ESPANHA:

Fax: +34 971 919 170 E-mail: comercial@exclusiu.net

DETECPA PUNTO DOS, S.L. Tel: +34 917 230 199

BURGOS:

Fax: +34 917 230 217 E-mail: detecpapuntodos@gmail.com

KEXER Móvil: +34 680 422 222 Fax: +34 947 486 712
E-mail: susana_benito@yahoo.com

Portugal

CANTÁBRIA E PALENCIA:

AVEIRO:

DECONORT. Tel: +34 942 324 853 Fax: +34 942 324 392

J.M.A. Tel.: +351 234 192 598 Fax: +351 234 420 338 -

E-mail: deconort@hotmail.com

Telem.: +351 966 005 584 - E-mail: amadorims@gmail.com

CATALUNHA:
EURO COVERING S.L. Tel: +34 935 086 580 Fax: +34 935 086 590
E-mail: info@eurocovering.com

FARO:
PROVERNI, LDA. Tel.: +351 289 819 094 - Fax: +351 289 817 319
Telem: +351 918 213 796 - E-mail: proverni@vodafone.pt

COMUNIDADE VALENCIANA:

LISBOA:

LEVANTINA DEL PARQUET S.L. Tel: +34 961 533 506

RESIBRAP ALTA TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS, LDA.

Fax: +34 961 533 358 E-mail: info@levantinadeparquets.com

Tel. / Fax: +351 219 334 553 - Telem: +351 919 729 696

CUENCA:

+351 964 824 608 - E-mail: resibrap@netcabo.pt

PARQUETS MARTÍNEZ, S.L. Móvil +34 646 982 626 / +34 659 050 709
E-mail: info@parquetsmartinez.com

RICARDO JOSE RIBEIRO GOMES. Tel 00351964097821 E-mail ricardojrgomes@gmail.com

GALIZA:

SOBREIRA &SERRAS LDA. Tel: 00351 219178160/61 -

CASTRO PARGA S.L. Tel: +34 982 209 104 / +34 982 209 055

Fax: 00351 219178169 - Telem; 00351 963120876

Fax: +34 982 209 282 E-mail: ventas@castroparga.com

E-mail:sobreiraeserras@mail.telepac.pt - www.sobreiraeserras.pt

GUIPÚZCOA:

POMBAL:

DECORACIONES MUBAR S.L. Tel: +34 943 553 600

TUPAL DE LIDIA MARIA SILVA FERREIRA

Fax: +34 943 555 461 E-mail: mubar@infonegocio.com

Tels.: +351 236 215 525 / +351 236 215 452 Fax: +351 236 215 437 -

HUESCA:

Telem.: +351 963 471 540 / +351 963 473 073 E-mail: tupal@ainet.pt -

JUSAN S.C Tel/Fax: +34 974 223 006 E-mail: tienda@pinturasjusan.com

Tel. / Fax: +351 244 838 167 E-mail: tupal.lda@sapo.pt

LA RIOJA:

PORTO/NORTE DE PORTUGAL:

MADERAS RIOJA S.L. Tel: +34 941 183 836 / +34 941 184 298

UNATUDO, LDA. Tel.: +351 229 670 171 - Fax: +351 229 670 177 -

Fax: +34 941 183 914 E-mail: maderasrioja@fer.es

E-mail: proafrica@clix.pt

LAS PALMAS:

SALVATERRA DE MAGOS:

MADERA EL PINO, S.L. Tel: +34 928 491 110

ALMACIA DECORAÇÕES LDA. Tel.: +351 263 505 246

Fax: +34 928 267 568 E-mail: compras@maderaselpino.com

Fax: +351 263 505 296 - Telem: +351 969 07 70 26 - E-mail: geral@almacia.pt

MADRID:

VISEU/GUARDA/FUNDÃO/CASTELLO BRANCO:

EURO COVERING S.L. Tel: +34 916 843 700

MADMAVER COMERCIO MADEIRAS E VERNIZES UNIPESSOAL LDA.

Fax: +34 916 843 701 E-mail: info@eurocovering.com

Tel./ Fax: +351 232 981 422 : +351 969 014 713 -

DETECPA PUNTO DOS, S.L. Tel: +34 917 230 199

E-mail: madmaver@iol.pt

Fax: +34 917 230 217 E-mail: detecpapuntodos@gmail.com

ARMAZENISTAS:

NAVARRA:
CODENA Tel/Fax: +34 948 238 552 E-mail: codenapam@terra.es

MIRA DE AIRE:
CARLOS CARRILHO-SOC. UNIPESSOAL, LDA.

SALAMANCA:

Tel. / Fax: +351 244 449 834 - Telem: +351 919 050 189 -

PAVIMENTOS DE MADERA LUMBER, S.L. Tel: +34 923 204 241 /

E-mail: carloscarrilho@iol.pt

+34 923 204 243 E-mail: direccion@lumber.es

ILHA DA MADEIRA:

SEVILHA:

J.H. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LDA.

AIPARQUET, S.L.U. Tel: +34 954 18 01 90 Tel: +34 955 600 788

Tel.: +351 291 911 460 - Fax: +351 291 911 469

E-mail: info@decorasur.com

ILHA DE SÃO MIGUEL AÇORES:

VALLADOLID:

MARCOLINO DA COSTA CAMILO & FILHOS, LDA. Tel.: +351 296 307 070

M-ARO 2. Tel: +34 983 373 187 / +34 983343518

Fax: +351 296 307 075

Fax: +34 983 375 631 E-mail: decoracionaro@terra.es
VIZCAYA:

SERVICIO OFICIAL DE REPARAÇÖES BONA EM PORTUGAL:

EKO MADERAS Y DECORACIÓN S.L. Tel: +34 944 009 889

POMBAL:

Fax: +34 944 009 870 E-mail: marko.eko@hotmail.com

REMAPAL, LDA. Tel.: +351 236 24 40 51 - Fax: +351 236 24 48 33

ZARAGOZA:

E-mail: remapal@sapo.pt

EXCLUSIVAS MV Tel +34 976464600 Fax: +34 976464601
E-mail: comercial@exclusivasmv.com

Bona Ibérica S.L
Pol. Ind. San Marcos. Pitágoras, 7
28906 Getafe (Madrid)
Tels.: +34 916 825 522 - Fax: +34 916 822 195
bonaiberica@bona.com - www.bona.com

Edificio Encosta Do Sol
R/C Direito Loja, 3
Alto da Reilvinha - 3020-365 Coimbra (Portugal)
Movel: +351 962379191- Tel/Fax: +351 239496004
alexandre.pratas@bona.com

