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Um Universo de Soluções
Bona System – soluções que
marcam a diferença

Programa Bona, de tratamento de pavimentos que lhe

Na Bona, oferecemos a gama mais completa de

principais de manutenção: a renovação completa, o

soluções para pavimentos de madeira, que lhe

envernizamento e uma limpeza a fundo. Neste catálogo

proporcionam sustentabilidade, qualidade e rendimento.

irá descobrir tudo o que precisa para obter o melhor

Como profissional pode confiar em que a Bona sempre

dos pavimentos de madeira, independentemente do

lhe irá oferecer a melhor seleção de ferramentas e

estado em que se encontram.

produtos para o seu trabalho. Seja porque vai levar a
cabo um projeto de renovação completo, ou porque
precisa de proteger um pavimento de madeira recéminstalado, ou porque está à procura de opções de
design com a Bona, as possibilidades são infinitas.
O nosso completo sistema de produtos compatíveis
entre si, baseado na nossa abordagem integral para
a manutenção dos pavimentos de madeira, oferecelhe soluções eficazes para cada trabalho e permite-lhe
conseguir os melhores resultados de maneira simples
e com total confiança.

2

oferece a opção clara para cada uma das três áreas

Sustentabilidade – pensamos em si e
no meio ambiente
A saúde e a sustentabilidade são a essência da
Bona. Como pioneiros em vernizes aquosos,
continuamos dedicados em desenvolver produtos
sem solventes. No futuro prevemos utilizar fontes
renováveis e biológicas de origem vegetal com o
objetivo de melhorar o meio ambiente.
Mas a nossa ênfase na sustentabilidade vai mais
além da etiqueta. A nossa filosofia sobre os

Lifetime Support – serviço em todo o
momento

pavimentos de madeira, renovar e envernizar em

Bona é muito mais do que produtos. Oferecemos

insistência em reduzir as emissões nas nossas

suporte e serviços durante toda a vida útil dos pavimentos

operações são apenas uma amostra mais de que,

de madeira. No ano passado lançámos o exclusivo

na Bona, trabalhamos para marcar a diferença.

vez de arrancar e substituir, assim como a nossa

3

Reparador de Betonilhas

Instalação
O êxito começa com uma boa base. E a chave para uma boa instalação é conseguir
a combinação adequada de resistência e elasticidade. Esse é o primeiro passo para

Quant./
Palete

Dados Técnicos:

• Endurecimento rápido
• Adesão excelente a muitos substratos
• Expansível com areia seca

Base: 2-comp resina poliéster + endurecedor
Tempo de secagem: 30–60 min
Aplicação: Espátula aço Inox
384

Bona R440 é uma resina de moldagem ou recheio à base de silício de 2 componentes. Não
contém solventes (segundo a norma TRGS 610) e tem emissões muito baixas (segundo
a norma EC1-R Plus). É adequado para reparar rapidamente pequenas imperfeições e
preencher rachas e juntas nas betonilhas. Além disso, pode ser utilizado para fixar perfis
metálicos e barras dentadas. Os seus dois componentes misturam-se de forma simples e
rápida, agitando-os. Bona R440 está pronto para utilizar em poucos segundos.

Características:

Dados Técnicos:

• Emissões muito baixas segundo a norma EC1-R Plus
• Não requer ferramentas para fazer a
mistura
• Sem cheiro
• Secagem rápida

Base: Silicato de sódio (vidro solúvel)
e isocianatos (endurecedor)
Cor: Amarelo/bege
Viscosidade: Líquido
Densidade: 1,3 g/cm3 (imediatamente depois
da mistura)

2 x 300 ml

5

Para a reparação de rachas na betonilha utiliza-se Bona R400 e R405.

Barreira Anti-humidade

AX34040000

100 peças

100

Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Quant./
Palete

conseguir um pavimento de madeira formoso e duradouro. Na Bona, a nossa constante
I+D, juntamente com os nossos anos de diálogo contínuo com os profissionais permitem-nos estar na vanguarda do desenvolvimento. Nesta secção encontrará todos os
produtos e acessórios que necessita para contar com a melhor base, independente-

Bona R410

Bona R410 é uma resina epóxi de 2 componentes que não contém solventes nem água.
É apta como barreira anti-humidade até 5% CM ou para utilizar como primário antes de
aplicar um adesivo ou uma massa niveladora adequada.

mente do tipo de sub-pavimento, se tem humidade ou se está desnivelado.

Características:

Dados Técnicos:

1.

• Não contém solventes
• Adesão excelente a diversos tipos de
substrato
• Pode ser aplicada com um rolo de pintor, uma trincha ou uma espátula

Base: 2 comp resina epóxi
Vida útil: Aprox. 20 min
Rendimento: 150-500 g/m2
Aplicacion: Rolo, Trincha

Reparador de betonilhas

2. Barreira anti-humidade
3. Primários

BR41002000GBBO

4. Compostos de nivelamento

5 kg

1

60

5. Camadas base
6. Adesivos aquosos
7.

Adesivos reativos de poliuretano

8. Adesivos reativos de silano
9. Ferramentas de aplicação
10. Outros produtos
4

Acabamentos

6

Manutenção

1 kg

Lixagem

Características:

BR44006600DEBO

Juntas Metálicas Soldadoras

Quant./Caixa

Bona R400 é uma resina de poliéster de 2 componentes para restaurar e reparar substratos
antes de levar a cabo a aplicação de adesivos ou de massas niveladoras.

BR40001300DEBO

Bona R440

Embalagens

Acessórios

Bona R400

Nº artigo

Instalação

Instalação
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5

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Bona R540 é um primário de poliuretano reativo de 1 componente que se aplica sobre
sub-pavimentos absorventes e não absorventes antes de utilizar um adesivo reativo. O
produto também pode ser utilizado como barreira anti-humidade em soleiras até 4 CM%.

Primários

Bona D501

Nº artigo

Dados Técnicos:

Características:

Dados Técnicos:

• 1 componente
• Fácil de aplicar
• Adesão muito boa a todo o tipo de
sub-pavimentos
• Penetração elevada

Base: 1 comp PU
Tempo de secagem: 1-24 horas dependendo do tipo de adesivo
Aplicação: Espátula de aço inox, trincha
ou rolo

• Não contém solventes
• Permeável ao vapor
• Fixa e sela o pó

Base: 1 comp acrilato
Tempo de secagem: 1-2 h
Aplicação: Trincha ou rolo
Rendimento: Aprox 150 g/m2

6 kg

3

132

Manutenção

Bona R590 é um primário à base de silano de 1 componente para imprimar e/ou selar a
humidade residual de betonilhas de cimento ou betão (até 5 CM% / 90% H.R.) antes de
instalar um pavimento de madeira. Também pode ser utilizado para reforçar superfícies
de sub-pavimentos fracos até certo nível.

Bona D510

3

132

Bona D510 é um primário de 1 componente para preparar os substratos antes de
utilizar massas de nivelamento, e concretamente a Bona H600 e a Bona H610. É apto
para substratos absorventes (à exceção dos pavimentos industriais de magnésio) e para
aglomerados, painéis e substratos similares.

Dados Técnicos:

Características:

Dados Técnicos:

• Efeito de reforço
• Adequado para todos os adesivos de
silano ou poliuretano da Bona
• Secagem rápida
• Este produto não contém espessantes
líquidos nem componentes que possam
migrar depois de endurecer.

Base: Silano modificado de 1 componente
Tempo de secagem: 4-6 h
Ferramentas de aplicação: Espátula dentada Bona 500F ou espátula plana
Rendimento: 150-500 g/m²

• Certificado como produto de “emissão
muito baixa” (EC1)
• Não contém solventes
• Boa adesão a diversos tipos de substratos

Base: 1 comp acrilato
Tempo de secagem: 1-24 h (dependendo do
sub-pavimento)
Aplicação: Trincha ou rolo
Rendimento: Aprox 150 g/m2

BD51002000DEBO
8 kg

1

Primários

Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Bona D500 é um primário de 1 componente para preparar os substratos antes de utilizar
adesivos para parquet, e em concreto adesivos de dispersão da Bona. É apto para
substratos absorventes e não absorventes (à exceção dos pavimentos industriais de
magnésio) e para aglomerados, painéis e substratos similares. Aviso: Não utilize adesivos
à base de silano.
Características:

Dados Técnicos:

• Certificado como produto de “emissão
muito baixa” (EC1)
• Não contém solventes
• Permeável ao vapor

Base: 1 comp acrilato
Tempo de secagem: -24h (dependendo do
sub-pavimento)
Aplicação: Trincha ou rolo
Quantidades de mistura: 1 parte D500 com
1 parte de água
Rendimento: Aprox 150g/m2 (mistura)

BD50002000GBBO

5L

3

3

132

Bona D520 é um primário de adesão de 1 componente, com base em dispersão de acrilato
aquoso. Desenvolvido especialmente para a sua aplicação sobre sub-pavimentos lisos,
densos e não absorventes (como tijoleiras de cerâmica), antes da aplicação de uma massa
niveladora.
Características:

Dados Técnicos:

• Adaptabilidade universal e boa adesão a
sub-pavimentos variados
• Especialmente adequado para sub-pavimentos lisos, densos e não absorventes
• Aderência muito boa
• Tempo de secagem e ventilação curta

Base: Dispersão de acrilato de 1 componente
Tempo de secagem: 1-4 h
Aplicação: Rolo de pelo comprido Bona
Rendimento: Aprox. 100-150 g/m2

BD52005000GBBO

Bona S100

7 kg

1

60

Bona S100 é um agente solvente e de limpeza que se utiliza com diversos adesivos e
primários para parquet.

132
BS10002000DEBO
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5L

60

Bona D520

Acessórios

5L

Características:

BR59005000M1BO

6

Quant./
Palete

Bona D501 é um primário de 1 componente para preparar os substratos antes de utilizar
adesivos Bona à base de silano. É apto para substratos absorventes e não absorventes (à
exceção dos pavimentos industriais de magnésio) e para aglomerados, painéis e substratos
similares.

BD50102000GBBO

Bona D500

Quant./Caixa

Características:

BR54002200M1BO

Bona R590

Embalagens

Lixagem

Embalagens

Acabamentos

Acabamentos

Lixagem

Bona R540

Nº artigo

Manutenção

Barreira Anti-humidade

Instalação

Instalação

5L

4

40
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Acessórios

Instalação

Instalação

A próxima geração de adesivos potentes

1

40

Bona H670 é uma massa niveladora alisante de sulfato de cálcio desenhada especialmente
para a sua utilização debaixo de parquet mosaico, multi camada e de madeira maciça.
Características:

Dados Técnicos:

• Muito adequado para betonilhas de
sulfato de cálcio e asfalto colado
• Bom comportamento nivelador
• Certificado pela CE

Base: Polímero de sulfato de cálcio modificado
Rendimento: 1,6 kg/m²/mm
Tempo de aplicação: Aprox. 25-30 min
Pisável: Em aprox. 2-4 h
Proporções da mistura: 25 kg de pó: 6,0 L
de água
Aplicação: Espátula dentada R1ou R2,
espátula manual de ponta plana
Tempo de secagem: 24 h até 5 mm
25 kg

1

42

Bona Fibras são fibras de vidro de reforço resistentes ao álcali desenvolvidas primordialmente para
aumentar a resistência à flexão e à resistência estrutural das massas niveladoras da Bona como, por
exemplo, Bona H600. Além disso, também se aprecia um aumento na adesão e na resistência da
massa niveladora. O Bona Fibras não altera as propriedades de manipulação da massa niveladora da
Bona. Recomenda-se a utilização do Bona Fibras em sub-pavimentos flexíveis como, por exemplo, os
formados por pranchas ou painéis que vêm pregados ou aparafusados ao firme, tais como aglomerados,
painéis de partículas orientados (OSB) ou contraplacados, instalados sobre juntas ou ripas.
Características:

Dados Técnicos:

• Fácil de acrescentar e misturar
• Não afeta o comportamento nivelador
das massas.
• Bona Fibras mantém-se distribuído de
maneira uniforme e não fica a “flutuar”
na superfície.
• Aumenta a resistência à flexão e a
resistência estrutural das massas niveladoras da Bona.

Base: Fibra de vidro resistente ao álcali
Cor: Branco
Resistência à tração: 1700 N/mm2

BH500031

Bona Titan

25 kg

0.25 kg

50

27 caixas

Tiras de espuma autoadesivas que se utilizam para evitar pontes acústicas entre a massa
niveladora e os elementos do edifício.
Características:

Dados Técnicos:

• Ideal para utilização com massas niveladoras e betonilhas finas
• Autoadesivas, de instalação fácil e rápida
• Aderência muito boa
• Mantêm-se coladas à parede

Tipo de produto: Espuma de polietileno
com reverso e base de felpa (auto adesiva)
Medidas: 20 m x 50 mm, rolos
Grossura do material: 5 mm

BH500032

20 m

5

90
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Lixagem

Base: Cimento, resina sintética
Rendimento: 1.5Kg/m2/mm
Vida útil: Aprox 30 min
Quantidade de mistura: 25Kg de massa
5,75 Litros de água
Aplicação: Espátula dentada R1 ou R2, ou
espátula manual de ponta plana
Tempo de secagem: 24 h até 10mm

Acabamentos

Dados Técnicos:

•
•
•
•

BH670031DE

Bona Expansion Strips

Quant./
Palete

Características:

BH600031DE

Bona Fibras

Quant./Caixa

Bona H600 é uma massa niveladora cimentosa, auto-alisante e de endurecimento rápido
especialmente desenvolvida para a sua aplicação sob parquet mosaico, lamparquet,
parquet multicamada e parquet maciço..

Autonivelante
Autoalisante
Pode ser tapado passado 24 horas
Pode ser aplicada numa grossura de 1,5
a 10 mm. Para uma maior espessura, o
material pode ser engrossado com areia
de quartzo
• Não greta

Bona H670 Gypsum

Embalagens

Manutenção

Bona H600

Nº artigo

9

Acessórios

Compostos de Nivelamento

Instalação

Instalação

Acessórios

Manutenção

Bona U310

• Aprovado pelo DIBt
• Fácil de instalar
• Adequado para utilização com vários
adesivos Bona

Base: Granulados finos reciclados de poliuretano e cortiça
Cor: Castanho/preto-cinzento-bege-castanho
Classificação de reação ao fogo:
Efl (segundo a norma EN 13501)
Redução do som dos impactos: Até 19 dB

2 mm

AX36225002

30 m²

1

11

3 mm

AX36225003

20 m²

1

11

5 mm

AX36225005

16 m²

1

11

Bona D705

Bona D720

Dados Técnicos:

• Fácil de cortar
• Reduz as tensões
• Adequado para utilização com vários
adesivos Bona
• Aprovado pelo DIBt

Base: Poliéster não tecido
Cor: Verde claro
Peso: 160 g/m²
Grossura: 0,8 mm

50 m²

Bona D750

1

Bona U340 é uma placa de camada base fabricada em fibra de poliéster (de 4 mm) que reduz as
tensões que transmitem ao sub-pavimento sempre que se instale antes do revestimento final do
pavimento, p.ex. com tijoleiras de cerâmica, pedra natural, madeira, etc. A sua resistência elevada
à compressão permite-lhe tolerar cargas elevadas (de até 5,0 kN/m2). É adequado para a sua
utilização em ambientes domésticos e comerciais. Além disso, foi melhorado significativamente
o amortecimento acústico para todo o tipo de pavimentos. Fácil de cortar com a forma desejada
e de instalação simples. Não se vê afetado pela humidade nem pela descomposição por fungos.
Características:

Dados Técnicos:

• Reduz as tensões em relação ao
sub-pavimento
• Tapa as fissuras e gretas do sub-pavimento
• Carga de tráfego de até 5 kN/m2
• Aprovado pelo DIBt

Produto/material: Placa de fibra de poliéster
Medidas: 1000 x 600 x 4 mm
Peso: 4 mm = 3,1 kg/m²
Resistência à compressão: (DIN 53456)
10 N/mm²
Resistência à flexão: (DIN 53453) 2 N/mm²
Resistência à tração: (DIN 53457)
6,0 N/mm²
Capacidade de carga do sub-pavimento:
5,0 kN/m²
Condutividade térmica:
4 mm = λ 0,11 W/(mK)
Resistência térmica: 4 mm = 0,04 m²K/W
Classificação de reação ao fogo:
Efl segundo a norma EN 13501

Guia de adesivos para consulta nas páginas 81 e 82

AX36340004

0.6 m²

1

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Características:

Dados Técnicos:

• Baixo conteúdo em solventes
• Muito fácil de aplicar
• Textura firme - retém o molde da espátula
• Endurecimento rápido
• Amplo tempo de abertura

Base: 1 comp PVAC
Tempo de abertura: Aprox 20 min
Rendimento: 850-1250 g/m²

22 kg

1

24

Bona D720 é um adesivo de dispersão para parquet sem solventes com baixo conteúdo de
água. Está especialmente recomendado quando se precisa de um endurecimento muito
rápido do adesivo.
Características:

Dados Técnicos:

• Não contém solventes
• Muito fácil de aplicar
• Textura firme - retém o molde da
espátula
• Endurecimento rápido
• Amplo tempo de abertura

Base: 1 comp PVAC
Tempo de abertura: Aprox 15 min
Rendimento: 850-1250 g/m ²

BD72002800M1BO

Características:

Embalagens

Bona D705 é um adesivo de dispersão e solvente para parquet (aprox. 4% do peso, etil
acetato, etanol) com baixo conteúdo de água.

BD70504700M1BO

Bona U310 é uma camada base fabricada em felpa de poliéster que reduz a tensão que
se transfere para o sub-pavimento ao instalar parquet pré-fabricado, parquet de madeira
maciça e laminados sobre parquet antigo ou outros sub-pavimentos problemáticos. Nos
sub-pavimentos minerais podem ser tapadas fissuras finas e gretas de contração de até
0,5 mm de largura. Devido à sua resistência elevada contra a rotura, esta felpa de separação reduz as tensões em relação ao sub-pavimento e isola das mesmas a camada
superior subsequente.

AX36310003

Nº artigo

Instalação

Adesivos de Dispersão

Lixagem

Quant./
Palete

Dados Técnicos:

4 mm

10

Quant./Caixa

Características:

1 mm

Bona U340

Embalagens

Bona U300 é uma camada base elaborada com granulados finos reciclados de
espuma de poliuretano e cortiça unidos com elastómeros de poliuretano. Bona U300
pode ser utilizado debaixo de parquet, pavimentos laminados e outros revestimentos
de pavimentos. Reduz a transmissão do som dos passos. Também é adequado para
separar o sub-pavimento da camada superior e assim reduzir as tensões.

Acabamentos

Lixagem

Bona U300

Nº artigo

22 kg

1

24

Bona D750 é um adesivo de dispersão de aplicação a húmido reforçado com fibras de um
componente e sem solventes, desenvolvido para instalar pavimentos de PVC sobre subpavimentos absorventes. O seu reduzido tempo de abertura faz com que tenha emissões
baixas, e a sua excelente sucção torna-o ideal para pavimentos de PVC, seja em tijoleiras
ou em tábuas. Graças à sua resistência elevada ao cisalhamento, o Bona D750 é um
produto muito adequado para minimizar as juntas, por exemplo em tábuas de PVC.
Características:

Dados Técnicos:

• Resistência elevada ao cisalhamento
• Excelente sucção
• Previne as juntas largas, por exemplo em
tábuas de PVC
• Tempo de ventilação reduzido e amplo
tempo de abertura

Base: 1 comp PVAC fibra-reforçada
Cor: Bege
Aplicação: Espátula dentada
Tempo de ventilação: Aprox 5 min
Tempo de abertura: Aprox 30 min
Rendimento: Aprox 200-300 g/m2 a 20ºC e
50% H.R

BD75002700DEBO

14 kg

Acabamentos

Tipo

Manutenção

Isolantes

Instalação

32

200
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Acessórios

Instalação

Instalação

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Adesivos reativos à Base de Silano
Bona R848

Lixagem

Bona R200

Reparador líquido de poliuretano de apenas um componente para preencher buracos e pontos
ocos e para voltar a unir elementos ou painéis soltos do parquet.
Características:

Dados Técnicos:

• Sem dissolventes e sem água
• Excelente adesão na maioria dos
sub-pavimentos
• Espuma ligeira

Base: 1 comp PU
Tempo de secagem: 4 h

BR20005900GBBO

Manutenção

Acabamentos

Bona R770

6

Características:

Dados Técnicos:

• Não contém água nem solventes
• Não produz empeno na madeira
• Excelente adesão com quase todos os
substratos e materiais de madeira
• Textura firme - retém o molde da espátula
• Bom tempo de abertura

Base: 2 comp PU
Densidade: 1.5g/cm3
Cor: Componente A: bege
Componente B: Castanho
Aplicação: Espátula dentada
Vida útil: Aprox 45 min
Tempo de abertura: Aprox 70 min
Rendimento: 850-1250g/m²

Acessórios

Guia de adesivos para consulta nas páginas 81 e 82

7 kg

1

60

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Características:

Dados Técnicos:

• Fácil de aplicar
• Adquire força de colagem inicial rapidamente e permite colocar carga em cima
passadas 24 h
• Boa estabilidade das estrias
• Até dois anos de vida útil

Base: Silano modificado de 1 componente
Densidade: 1,6 g/cm³
Cor: Bege

BR84802800M1BO

Bona R848T

Embalagens

Bona R848 é um adesivo elástico à base de silano de 1 componente, segundo a norma
ISO 17178. É adequado para parquet pré-fabricado e multicamada dimensionalmente
estável. O Bona R848 reduz as tensões em relação ao sub-pavimento. Não costuma ser
necessário aplicar um primário. O adesivo endurece mediante uma reação química com
a humidade.

Bona R770 é um adesivo de poliuretano de 2 componentes para parquet conforme
a norma EN 14293 (duro) que não contém água nem solventes orgânicos. O adesivo
endurece mediante uma reação química sem que se retraia. O R770 é especialmente apto
para madeiras extremamente sensíveis a empenar (humidade) e para substratos de pouca
ou nenhuma absorção. Também pode ser utilizado para instalações de colagem com
pavimentos laminados.

BR77005000M1BO

12

530 g

Nº artigo

15 kg

1

44

BR84805600M1BO

600 ml

20

36

BR84805800M1BO

2810 ml

4

21

BR84806800M1BO

5400 ml

2

35

O adesivo Bona R848T tem maior viscosidade que o Bona R848. É um adesivo à base de
silano de 1 componente, elástico segundo a norma ISO 17178. O Bona R848T caracterizase pela sua melhor estabilidade das estrias e pela sua força de colagem inicial rápida. Pode
ser utilizado para a instalação de pavimentos de madeira maciça, incluídos os revestimentos
sobre madeira, o parquet e as madeiras maciças e pré-fabricados. Combine-o com o
sistema Bona OptiSpread para uma aplicação ótima.
Características:

Dados Técnicos:

• Fácil de aplicar
• Adquire força de colagem inicial rapidamente e permite colocar carga em cima
passadas 24 h
• Até dois anos de vida útil
• Boa estabilidade das estrias, sem risco
de que fiquem pontos vazios

Base: Silano modificado de 1 componente
Densidade: 1,6 g/cm³
Cor: Bege
Ferramentas de aplicação: Espátula
dentada
Tempo de abertura: Aprox. 30 min
Rendimento: 850-1250 g/m²

BR848T5600M1BO

600 ml

20

36

BR848T5800M1BO

2810 ml

4

21

BR848T6800M1BO

5400 ml

2

35

BR848T2800M1BO

15 kg

1

44

Instalação

Embalagens

Acabamentos

Nº artigo

Manutenção

Adesivos Reativos de Poliuretano

Lixagem

Instalação

Acessórios

Instalação

Instalação

Guia de adesivos para consulta nas páginas 81 e 82
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Manutenção

Acabamentos
Acessórios

Bona R850T

Quant./
Palete

Características:

Dados Técnicos:

• Não contém água nem solventes, não
produz empeno na madeira
• Apto para aquecimento radiante
• Aplicação de carga: passado 24 a 48
horas
• Tratamento da superfície: de 1 a 4 dias
• Tempo de abertura: 40 minutos
• Especialmente indicado para parquets e
estrados maciços

Base: 1 comp silano modificado
Densidade: 1,5g/cm3
Cor: Bege
Aplicação: Com espátula dentada
Tempo de abertura: aprox 40 min
Rendimento: 850-1500 g/m2

Adesivos Reativos à Base de Silano

Bona R880

BR85002800M1BO

15 kg

BR85005800M1BO

2810 ml

4

44
21

BR85006800M1BO

5400 ml

1

35

Bona R850T é um adesivo de elevada viscosidade fabricado para a utilização com uma
pistola aplicadora e para aplicação com o Bona Optispread. As suas propriedades são
similares às do R850.
Dados Técnicos:

• Polivalente com alto rendimento
• Excelente estabilidade do molde da
espátula
• Colagem inicial rápida
• Sem riscos de buracos vazios
• Permite ser utilizado em madeira de
exterior
• Utilização direta sobre tijoleira ou metal

Base: 1 comp silano modificado
Densidade: 1,5g/cm3
Cor: Bege
Aplicação: Com espátula dentada
Tempo de abertura: aprox 40 min
Rendimento: 850-1500 g/m²

15 kg

1

44

BR850T5600M1BO

600 ml

20

36

BR850T5700M1BO

1800 ml

6

30

BR850T5800M1BO

2810 ml

4

21

BR850T6800M1BO

5400 ml

2

35

Quant./Caixa

Características:

Dados Técnicos:

•
•
•
•

Base: 1 comp silano modificado
Densidade: 1.4 g/cm3
Cor: Bege
Aplicação: Pistola de Adesivo
Tempo de abertura: Aprox 10 min
Aplicação de carga: 4-8 h

Endurecimento extremamente rápido
Adesão inicial extremamente elevada
Elástica macia, força elevada
Boa adesão a quase todo o tipo de
substratos e materiais de madeira

Quant./
Palete

330 ml

12

75

Bona Titan é um adesivo duro à base de silano que cumpre a norma ISO 17178, contém a
nova e revolucionária tecnologia Titanium, e é apto para uma grande variedade de trabalhos
de instalação de pavimentos de madeira.
A sua elevada força de união inicial em combinação com os cordões rígidos de colagem
que forma, reduz enormemente o risco de que fiquem pontos vazios. O adesivo que
sobressai pelas juntas ao carregar não confere risco de descoloração nem de interação
com os sistemas de vernizes ou óleos.
Características:

Dados Técnicos:

• Força de colagem inicial extremamente
elevada
• Seca muito rápido, o que permite lixar os
pavimentos passadas 12 horas
• Perfeito para painéis maciços de
grandes dimensões

Base: Pré-polímero modificado de silano
Cor: Bege
Viscosidade: Fácil de aplicar - estável
Densidade: 1,7 g/cm³
Tempo de aplicação: aprox. 30 min*

BRTIT02800M1B0

BR850T2800GBBO

Embalagens

Bona R880 é um adesivo elástico para a construção, à base de silano. Não contém
plasticidas. Com a sua força sumamente elevada e colagem inicial extremamente rápida
foi desenvolvido especialmente para trabalhos de reparação em pavimentos de madeira
colados com adesivos à base de silano ou para a instalação de rodapés.

BR88000300M1BO

Bona Titan

Características:

Nº artigo

15 kg

1

44

Instalação

Quant./Caixa

Bona R850 é um adesivo elástico conforme a norma EN 14293 (macio), adesivo à base de
silano de 1 componente para pavimentos de parquet. O adesivo endurecido é parecido
aos adesivos convencionais, é capaz de suportar o deslocamento do pavimento durante
a expansão ao mesmo tempo que oferece uma resistência muito baixa face à retração.
Portanto, reduzem-se as tensões em relação ao sub-pavimento. Em geral não precisa
da utilização de um primário. O adesivo endurece mediante uma reação química com a
humidade.

Guia de adesivos para consulta nas páginas 81 e 82
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Embalagens

Lixagem

Lixagem

Bona R850

Nº artigo

Acabamentos

Adesivos Reativos à Base de Silano

Manutenção

Instalação

Acessórios

Instalação

Instalação

Guia de adesivos para consulta nas páginas 81 e 82
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Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Lixagem

Espátula dentada para utilizar com a barreira anti humidade R590

Bona White
Bona Natural
Primário desenhado para
preservar e obter o aspeto
natural da madeira sem
verniz.

500F (A3)

Espátula Dentada

AT31400380

250 x 150 mm

10

Espátula dentada para aplicar os adesivos.

Acabamentos

Primário que outorga aos
pavimentos de madeira um
aspeto esbranquiçado
e impede
que amareleçam.

Bona Traffic Natural
Sela e protege os
pavimentos de madeira,
mas preservando o aspeto
e o tato da madeira natural.

Bona Concrete Disc
Prato para o sistema Bona FlexiSand
Pro System com diferentes tipos de
segmentos de lixagem: Diamond,
PCD Split e PCD Maxi.

Pistola de Adesivo

200F (A2)

AT31413250

250 x 150 mm

10

850G (B6)

AT31302250

250 x 150 mm

10

1000G (B10)

AT31304250

250 x 150 mm

10

1250G

AT31306250

250 x 150 mm

10

1500G

AT31310250

250 x 150 mm

10

Pistola aplicadora de adesivos para cartuchos de 310 ml ou sacos tubulares (salsichas) de
600 ml (p.ex. Bona R850T)

310 ml

AT32040000

1

600 ml

AT32042000

1

Outros Produtos

Bona Craft Oil 2K
Óleo para pavimentos de
madeira com uma secagem
acelerada e uma resistência
reforçada.

FlexiSand 1.9
Bona R590
Primário à base de silano mono
componente, com secagem rápida
e efeito fortalecedor.

Sistema de Lixagem com
maior potência para as
superfícies mais duras.

Areia de Quartzo

Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Areia de Quartzo fina para aplicação com Bona R410 ou Bona R580 quando o produto
ainda estiver húmido. Também pode ser acrescentada às massas niveladoras Bona para
conseguir uma maior espessura do material. Tamanho do grão: 0,3 - 0,8 mm.

AX36500000

25 kg

1

40

Produtos destacados
Bona System – Inovações sustentáveis
Guia de adesivos para consulta nas páginas 81 e 82
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17

Manutenção

Espátula R590

Tipo

Acessórios

Ferramentas de Aplicação

Instalação

Instalação

Lixagem
A chave para obter bons resultados de lixagem radica na combinação perfeita das

Dados Técnicos:

•
•
•
•

Peso: 38 kg
Medidas: 800 × 600 × 1200 mm
Capacidade de armazenamento de pó: 70 L
Potência do motor: 230 V @ 50-60 Hz,
1400 W, 5 A
Circulação do ar com tubo de 7,5 mm:
250 m³ por hora
Filtro grosso: Filtro de Poliéster cónico dobrado cónico de 1 m³
Filtro fino: Classe H 13 (99,996 %, 0,3 μM),
0,66 m³
Diâmetro do tubo: 35 mm
Comprimento do tubo: 7,5 m, incluídos os
adaptadores para ligação

Lixagem sem pó
Desenho ergonómico e transporte fácil
Baixo consumo elétrico
Troca rápida dos sacos de pó, sem que
se escape nada. Solução exclusiva do
saco de pó (LongoPac)

1

1

Sacos de contenção de pó LongoPac para Bona DCS 70. De 20 metros de comprimento.
Vendem-se em jogos de quatro.

20 m

1

Kit adaptador para ligar a Bona DCS 70 a máquinas de outras marcas, como Lägler
Hummel, SuperHummel, Elf e Profit.

máquinas e dos abrasivos utilizados. As ferramentas de lixagem da Bona não só
oferecem uns resultados excecionais: os nossos sistemas também estão desenhados
para conseguir a máxima eficácia, ergonomia e segurança.
ASO539910

1

Com inovações como a lixagem sem pó, não deixamos de nos esforçar por encontrar
novas maneiras de melhorar o ambiente de trabalho do profissional. Este ano, uma

Kit Adaptador 2

Adaptador para ligar a Bona DCS 70 à máquina Lägler Flip.

vez mais, superámos os limites da inovação sustentável com o lançamento do sistema
Bona FlexiSand Pro System e o prato Bona Power Drive, o primeiro sistema de lixagem
do mundo que permite lixar em qualquer direção até chegar à madeira natural.
ASO539920

1. Lixagem sem pó

6. Minipolidoras

2.Lixadeiras de banda

7. Aspiradores

3. Lixadeiras

8. Outras máquinas

4. FlexiSand

9. Abrasivos

1

5. Máquinas de polir

18

19

Instalação
Lixagem

Quant./
Palete

Características:

ASO539001

Kit Adaptador 1

Quant./Caixa

Bona DCS 70 é uma potente central de aspiração para lixar sem pó. Graças à sua separação
ciclónica de dois passos e ao filtro de desenho exclusivo, o pó armazena-se eficazmente
dentro da máquina e não se escapa nem sequer ao mudar o saco de pó. Com a DCS 70
ligada à máquina de lixar, não é necessário selar as divisões confinantes, nem tapar os
quadros nem os móveis . Trabalhará num ambiente muito mais limpo e saudável do que se
utilizasse os sacos de pó convencionais na máquina de lixar.

AMO530005

Saco de Recarga de Pó

Embalagens

Acabamentos

Bona DCS 70

Nº artigo

Manutenção

Lixagem sem Pó

Acessórios

Máquinas de Lixar

Manutenção

Efeito

Características:

Dados Técnicos:

• Peso elevado para conseguir uma lixagem potente
• Dupla velocidade para conseguir resultados ótimos na lixagem
• Acoplamento e mudança de abrasivo
simples
• Podem-se acoplar cilindros de escovagem para envelhecimento e aplicação
de texturas aos pavimentos de madeira

Largura do cilindro: 200 mm
Tamanho da banda de lixar: 200 x 750 mm
Potência do motor: 2,2 / 3,0 / 3,7 kW
Peso total: 80 / 83 / 85 kg
Rotações do cilindro: 1850 / 2050 rpm

AMK173000

230 V / 50 Hz

1

Lixadeiras de Banda
Adaptador de Arranque
Progressivo

Tipo

Bona Belt

2.2 kW

Acessórios

Cinto de Segurança

Extra Peso

Cinto de Segurança para máquinas de lixar Bona.

Adaptador Bona CEE

Características:

Dados Técnicos:

• Lixadeira potente para pavimentos de
madeira
• Desenho ergonómico que facilita a elevação e a descida do cilindro de lixagem
• Desmonta-se facilmente para um transporte mais simples
• Motor “easy” (arranque simples)

Largura do cilindro: 250 mm
Tamanho da banda de lixar:
250 × 750 mm
Potência do motor: Na Europa e na Ásia 2,2
kW, monofásico
Peso total: 74 kg
Emissão de pó: < 2 mg/m³ ar

AMO110000.3

230 V / 50 Hz

1

2.2 kW

7 quilos de peso extra para a lixadeira Bona Belt, que permitem aumentar a estabilidade da
máquina e a eficácia da lixagem.

ASO991110

1

Carro de Transporte que simplifica a deslocação da lixadeira Bona Belt e protege as rodas
da máquina face a possíveis danos.

1

ASO995022

Bona Belt Lite

1

A Bona Belt Lite é uma lixadeira de banda compacta capaz de desempenhar trabalhos
magníficos apesar do seu tamanho reduzido. O seu desenho converte-a na combinação
perfeita de eficácia, potência e agilidade. É fácil de desmontar em três partes e voltar a
montar rapidamente seguindo uns simples passos. A lixadeira Bona Belt é compatível com
a Bona DCS 70, o que permite uma redução eficaz do pó.
Características:

Dados Técnicos:

• Equilíbrio ótimo entre peso e pressão do
cilindro
• Manobrabilidade superior
• Acoplamento e troca de abrasivo
simples

Largura do cilindro: 200 mm
Tamanho da banda de lixar: 200 x 750 mm
Potência do motor: 2,2 kW
Peso total: 60 kg
Rotações do cilindro: 2400 rpm

200 mm

20

1

1

Permite utilizar a lixadeira Bona Belt e a máquina Bona DCS 70 com um cabo normal de
230 V.

ASO903670

Efeito

Lixadeira potente de banda com um desenho compacto que facilita a manobrabilidade
e o manuseamento. A lixadeira Bona Belt é apta para qualquer pavimento de madeira.
Com o seu motor de arranque simples, somente necessita de um fusível de 10 A para que
funcione. Todos os ajustes podem ser efetuados a partir da parte superior da máquina. Se
for necessário, pode-se trocar facilmente o cilindro de lixagem por um de outra largura. A
sua construção única permite mudar as bandas abrasivas em questão de segundos. Bona
Belt tem uma aspiração muito eficaz que minimiza a emissão de pó. Para conseguir uma
redução de pó ainda mais eficaz, ligue-a à Bona DCS 70.

7 kg

Carrinho de Transporte
ASO991215

Quant./Caixa

Limitador de arranque para reduzir o risco de rutura de fusíveis. Para máquinas sem
sistemas integrados de arranque suave ou simples.

250 mm

1

Volt/Hertz

ASO903690

Carrinho de transporte que simplifica a deslocação da lixadeira Bona Belt HD e protege as
rodas da máquina face a possíveis danos.

ASK6999940006

Nº artigo

Instalação

Quant./Caixa

Lixagem

Volt/Hertz

Lixadeira de banda que faz com que os grandes trabalhos pareçam pequenos. Trata-se de
uma máquina verdadeiramente robusta com uma enorme potência e grande eficácia. O seu
sistema exclusivo de rolo de dupla velocidade e o seu ajuste infinito da pressão do cilindro
garante uma qualidade da lixagem ótima, independentemente do tipo de madeira. Podese desmontar facilmente em três partes e pode-se voltar a montar de novo rapidamente.
Uma lixadeira de Banda multi direcional eficaz que oferece ao mesmo tempo potência,
fiabilidade e capacidade. A lixadeira Bona Belt HD é compatível com a Bona DCS 70, o que
lhe permite uma redução eficaz do pó.

200 mm

Carrinho de Transporte

Nº artigo

Acabamentos

Acabamentos

Lixagem

Bona Belt HD

Tipo

Manutenção

Lixadeiras de Banda

Máquinas de Lixar

AMK175000

230 V / 50 Hz

1

2.2 kW

21

Acessórios

Instalação

Máquinas de Lixar

Manutenção
Acessórios

Dados Técnicos:

• Compacta mas eficaz
• Ajuste de pressão contínuo
• Acoplamento e troca de abrasivo
simples
• Podem ser acoplados cilindros de escovagem para envelhecimento e aplicação
de texturas aos pavimentos de madeira

Largura do cilindro: 200 mm
Tamanho da banda lixadora: 200 x 480 mm
Potência do motor: 1,15 kW
Peso total: 45 kg
Rotações do cilindro: 3300 rpm

AMK180000

Lixadeiras de Rolo Expansivo
Cilindro de Tynex
para a Escovagem

Lixadeiras de Cantos
Bona Edge XL

230 V / 50 Hz

1

1.5 kW

A versão DCS desta máquina oferece o mesmo rendimento e simplicidade de manipulação
que o modelo Bona Scorpion, mas incorpora o sistema de contenção de pó Dust Care
System, que funciona com um interruptor independente, e que também se pode ligar a
outras máquinas. A lixadeira Bona Scorpion DCS é a combinação perfeita de funcionalidade,
fiabilidade, segurança, facilidade de manipulação e lixagem sem pó.
Características:

Dados Técnicos:

• Sistema de aspiração DCS incorporado
• Ajuste de pressão em 3 passos
• Acoplamento e troca de abrasivo
simples
• Podem ser acoplados cilindros de escovagem para envelhecimento e aplicação
de texturas aos pavimentos de madeira

Largura do cilindro: 200 mm
Tamanho da banda lixadora: 200 x 480 mm
Potência do motor: 1,3 kW + 1,2 KW
(unidade de aspiração)
Peso total: 43 kg
Rotações do cilindro: 3300 rpm

AMK185000

230 V / 50 Hz

1

Bona Edge

1.3 kW

ASO991011

1

Cilindros de escovagem para envelhecimento, para lixadeiras de banda. De metal para uma
escovagem áspera e de Tynex para uma escovagem fina.

195 mm

ASK6099940045

Bona Belt HD

1

195 mm

ASK2999940045

Bona Scorpion

1

Quant./Caixa

ASK6099940046

Bona Belt HD

1

195 mm

ASK2999940046

Bona Scorpion

1

Nº artigo

Volt/Hertz

Quant./Caixa

Tipo

Efeito

Efeito

A máquina Bona Edge XL (220mm) é uma lixadeira de cantos extremamente potente. Pode
ser equipada com discos com reverso de velcro, recolhe o pó melhor que a maioria das
lixadeiras de cantos do mercado. Está equipada com luzes que permitem uma melhor
visibilidade e é fácil de manipular. A lixadeira Bona Edge XL é compatível com a Bona DCS
70, o que permite uma redução eficaz do pó.
Características:

Dados Técnicos:

• Alta capacidade de lixagem
• De manipulação fácil
• Recolhe o pó eficazmente

Diâmetro do disco: 178 mm
Peso total: 14,5 kg
Comprimento braço de lixar: 220 mm
Velocidade do disco: 3000 rpm
Emissão de pó: < 1 mg/m³ ar

AMO230009.3

230 V / 50 Hz

1

2.0 kW

A compacta Bona Edge é uma lixadeira de cantos extremamente potente e de
manobrabilidade fácil. Pode ser equipada com “discos com furos” ou discos com reverso
de velcro, recolhe o pó melhor que a maioria das lixadeiras de cantos do mercado. Incorpora
luzes que permitem uma melhor visibilidade e o seu braço de lixar, mais curto, melhora a
manobrabilidade e reduz a tensão nos braços e nas mãos do utilizador. A Bona Edge é
compatível com a Bona DCS 70, o que permite uma redução eficaz do pó.
Características:

Dados Técnicos:

• Elevada capacidade de lixagem
• Boa acessibilidade às zonas mais
difíceis
• Recolhe o pó eficazmente

Diâmetro de disco: 178 mm
Peso total: 14,5 kg
Comprimento do braço de lixagem: 130 mm
Velocidade do disco: 3000 rpm
Emissão de pó: < 1 mg/m³ aire

130 mm

Bona CombiEdge

Volt/Hertz

195 mm

Saco de pó de microfibra para lixadeiras de banda e de cilindro expansivo. Descartável.

• Resistente contra a rotura
• Reduz o pó em suspensão
• Fácil de mudar

22

Nº artigo

Cilindros de escovagem para envelhecimento, para lixadeiras de banda. De metal para uma
escovagem áspera e de Tynex para uma escovagem fina.

220 mm

Características:

Cilindro de Metal
para a Escovagem

Tipo

Instalação

Efeito

Lixagem

Quant./Caixa

Características:

200 mm

Saco de Pó de Microfibra

Volt/Hertz

Lixadeira de cilindro expansivo desenhada para ser uma ferramenta profissional ligeira que
qualquer utilizador pode manipular de maneira simples e segura. O seu sistema exclusivo
de segurança de corte na alimentação elétrica mediante um dispositivo integrado na pega,
garante uma manipulação segura da máquina. A Bona Scorpion é a combinação perfeita de
funcionalidade, fiabilidade, segurança e facilidade de manipulação.

200 mm

Bona Scorpion DCS

Nº artigo

AMO230018.3

230 V / 50 Hz

1

2.0 kW

Lixadeira de cantos ligeira e flexível. Pode ser convertida facilmente de uma lixadeira
de braço curto de 120 mm numa lixadeira de braço comprido de 330 mm seguindo
simplesmente uns passos. O braço de 330 mm oferece um alcance excelente sob rodapés
e radiadores. Esta lixadeira, ligeira e altamente eficaz, também está equipada com uma luz
frontal de LED que permite uma melhor visibilidade. A Bona CombiEdge é compatível com
a Bona DCS 70, o que permite uma redução eficaz do pó.
Características:

Dados Técnicos:

• O Braço pode ser trocado facilmente
para lixar debaixo das escadas
• Ligeira
• Luz LED integrada

Diâmetro de disco: 150 mm
Peso total: Braço curto 7,5 kg; Braço
comprido, 8,3 kg
Comprimento do braço de lixagem: 125 mm
Velocidade do disco: 3300 rpm
Emissão de pó: < 2,0 mg/m³

120 mm

AMK282000

230 V / 50 Hz

1

1.15 kW

330 mm

AMK281001

240 V / 50 Hz

1

1.15 kW

23

Acabamentos

Acabamentos

Lixagem

Bona Scorpion

Tipo

Manutenção

Lixadeiras de Rolo Expansivo

Máquinas de Lixar

Acessórios

Instalação

Máquinas de Lixar

Quant./Caixa

Quant./
Palete

A Bona DualEdge é uma lixadeira direcional de utilização extremamente simples graças aos
seus discos de 100 mm de cabeça dupla que giram em sentidos opostos. Os discos efetuam
uma lixagem eficaz, oferecem estabilidade e alta velocidade, e dirigem o pó ao extrator de pó.
A Bona DualEdge dispõe de uma luz frontal de LED para obter uma melhor iluminação. O seu
conceito revolucionário aumenta enormemente a velocidade de trabalho. A Bona DualEdge é
compatível com a Bona DCS 70, o que permite uma redução eficaz do pó.
Características:

Dados Técnicos:

• Discos duplos que giram em sentidos
opostos
• Permite aproximar-se mais às esquinas;
requer menor lixagem final
• Ligeira

Diâmetro de disco: 100 mm
Peso total: 9 kg
Comprimento do braço de lixagem: 155
mm
Velocidade do disco: 4500 rpm

Sistema Flexisand
Saco de Pó - FlexiVacuum

Tipo

Nº artigo

Pequeno Saco de Pó de Microfibra

AMK270010

115 V / 60 Hz

1

ASO993011

Bona Power Drive NEB

Saco de pó de microfibra para lixadeiras de cantos. Descartável.
Características:

Manutenção

Bona Power Drive

ASO992011

Sistema FlexiSand

Acessórios

Bona FlexiSand

Bona FlexiVacuum

Tipo

Nº artigo

2

Embalagens

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Uma máquina potente e flexível que pode ser equipada com distintos pratos para
englobar uma ampla variedade de trabalhos de preparação dos pavimentos. A sua
construção robusta garante um funcionamento estável, inclusivamente nos trabalhos
mais duros. A Bona FlexiSand é compatível com o Bona Power Drive, um prato exclusivo
de acionamento que permite levar a cabo uma lixagem potente e em qualquer direção até
chegar à madeira natural. Disponível com motor de 1,5 ou 1,9 kW.
Características:

Dados Técnicos:

• Motor potente de uma velocidade
• Pega dobrável para que ocupe o menor
espaço possível durante o transporte
• Rodas grandes para facilitar a deslocação
• Preparada para o Bona Power Drive

Velocidade do disco abrasivo: 147 rpm
Potência do motor: 1,5 / 1,9 kW
Peso total: 45 kg
Altura / largura / fundo : 1170 mm /
490 mm / 640 mm

AMO310002

230 V / 50 Hz

1

1.9 kW

Ø 407 mm

AMO310001

230 V / 50 Hz

1

1,5 kW

Dados Técnicos:

Conta com quatro discos giratórios que lixam perto da parede, o que reduz a necessidade
de lixar as beiras. O seu prato com engrenagens e os seus discos giratórios garantem um
aumento de potência o que proporciona um rendimento excelente na lixagem até à madeira
natural quando se utiliza em combinação com o abrasivo cerâmico Bona 8700.
Características:

Dados Técnicos:

• Para uma lixagem rotativa potente até
chegar à madeira natural
• Reduz a necessidade de lixar as beiras. Só
deixa uma margem de 3 cm até à parede
• Proporciona uma lixagem incrivelmente
fina e suave

Compatível com: Bona FlexiSand 1.5
N.º de discos: 4
Diâmetro dos discos: 150 mm
Peso: 6,7 kg
Medidas: 410 mm / 410 mm / 93 mm

Ø 407 mm

Bona Cuatro Discos

Bona Multidisco

ASO312540

4 x Ø 150 mm

1

Prato de acionamento de quatro discos que permite obter um acabamento da superfície
excelente. Perfeito para reduzir e suavizar as marcas do cilindro das lixadeiras e os riscos
rotacionais das lixadeiras de cantos.

ASO312530

4 x Ø 150 mm

1

Com os seus seis suportes para discos abrasivos, o prato Bona Multidisco permite obter um
acabamento da superfície excecionalmente suave e liso. É a ferramenta perfeita para lixar
antes de aplicar tintas ou óleos pigmentados em pavimentos de madeira.

Um aspirador flexível que pode ser acoplado à Bona FlexiSand ou ser utilizado como
aspirador independente colocando-o sobre a base de rodas desmontável.
Dados Técnicos:

Ø 125 mm

Capacidade de sucção: 2530 mmWC
Fluxo do ar, máx.: 165 m3/h
Capacidade de armazenamento de pó:
15 L

AMK540000
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5

O Bona Power Drive NEB, é exclusivamente utilizado com a Bona FlexiSand 1.9, criando um
conceito novo de lixagem e escovagem metálica dos pavimentos de madeira com uma só
ferramenta. Este prato utiliza uma técnica de lixagem e escovagem multi direcional, e combina
um rendimento excelente com um manuseamento simples. Conta com quatro discos giratórios
que lixam ou escovam perto da parede, o que reduz a necessidade de lixar e escovar os
cantos. As engrenagens do prato e dos seus discos giratórios garantem uma maior eficácia, o
que proporciona uma rendimento excelente na lixagem até à madeira natural quando se utiliza
em combinação com os abrasivos cerâmicos Bona 8700.

Ø 407 mm

Ø 407 mm

Quant./
Palete

• Versátil - Só um disco para trabalhos de Compatível com: : Bona FlexiSand 1.5
lixagem e escovagem
N.º de discos: 4
• Montagem com um só clique
Diâmetro dos discos: 150 mm
• Para a lixagem e escovagem sem direção
• Reduz a necessidade de lixar as beiras.
Só deixa 3 cm contra a parede

1.15 kW

• Resistente contra a rotura
• Reduz o pó em suspensão
• Fácil de mudar

Quant./Caixa

Saco de pó de microfibra para a Bona FlexiVacuum. Descartável.

Características:
155 mm

Embalagens

230 V / 50 Hz

1

1,0 kW

Jogo de Pads de Substituição

Instalação

Embalagens

ASO312520

6 x Ø 125 mm

1

Pads de substituição para trocar pelos pads partidos ou gastos do Disco Quattro Bona.
Ø 150 mm

ASO319934

Ø 150 mm

4

Ø 407 mm

ASO319936

6 x Ø 125 mm

6

Lixagem

Nº artigo

Acabamentos

Acabamentos

Lixagem

Bona DualEdge

Tipo

Manutenção

Lixadeiras de Cantos

Máquinas de Lixar

Acessórios

Instalação

Máquinas de Lixar
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Extrapeso

Ø 407 mm

Lâmpada Led

Quant./Caixa

ASO312501

Acabamentos

Prato Monodisco

1

Manutenção

ASO312570

1

Disco Quatro

ASC742069

ASC742077

1

ASC742080

Para eliminar resíduos de adesivos com uma grossura considerável, resinas epóxi e
alcatifas.

Unidade de Aspiração

Dados Técnicos:
Aspiração:: 250 mbar
Capacidade do depósito para o pó: 4,5 L
Nível de ruído: 62 dBA
Peso: 4,8 kg
Altura / largura / profundidade :
57 / 29 / 28 cm

1

ASC780920B
ASO319940

230 V / 50 Hz

1

1.1 kW

5

Aro de Pó
Nº artigo

1

Unidade de aspiração que se acopla à máquina de polir Bona Buffer.

Peça de substituição de segmento partido ou gasto para o disco de diamante.

Tipo

4 x Ø 150 mm

1

ASO312581

Bona Buffer

1

Prato de acionamento para quatro discos, para a máquina de polir Bona Buffer.

Ø 407 mm

Máquinas de Polir

1

Para eliminar poliuretano, resíduos de adesivos finos e tinta.

ASO312582

Acessórios

ASC3611478

Prato básico para acoplar distintos tipos de segmentos de lixagem. A sua fixação magnética
permite mudar de segmento com maior rapidez e facilidade.

Ø 407 mm

Segmento de Diamante

Quant./
Palete

Prato monodisco para a fixação de um disco abrasivo de dupla face, para máquina de polir
Bona Buffer.

Ø 407 mm

Segmento Maxi PCD

Quant./Caixa

Acessório para Bona FlexiSand 1.5 que inclui 2 luzes LED potentes para melhorar a
visibilidade durante o trabalho.

ASO319000

Segmento Split

Volt/Hertz

Prato com ganchos de fixação para acionar os pads.

Ø 407 mm

Disco para Betão

Nº artigo

É montado na máquina para dar uma pressão extra.
5.7 kg

Prato Buffer Ganchos

6

Tipo

Volt/Hertz

Quant./Caixa

Aro de pó para a máquina de polir Bona Buffer, que evita que o pó se escape.

Quant./
Palete

A máquina Bona Buffer utiliza-se para uma ampla variedade de aplicações, incluídas a
lixagem fina da madeira, a eliminação da fibra que aparece entre camadas de verniz, a
limpeza, etc. Conta com um motor muito fiável de 1600 W, montado de forma assimétrica,
que garante um manuseamento firme e estável. De construção simples e fácil de utilizar,
com uma pega completamente ajustável em altura e rodas de transporte grandes.

Ø 407 mm

Saco de Pó de Papel

ASC74765

1

Saco de pó de papel. Descartável.

Dados Técnicos:
Tipo de motor: 1,8 kW, monofásico, 230 V
/ 50 Hz
Velocidade do disco abrasivo: 150 rpm
Peso total: 33 kg
Largura: 440 mm
Ø 407 mm
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Instalação

O Bona Pad Drive é entregue com a Máquina de Polir FlexiSand 1.5. É uma ferramenta
multifuncional que pode ser utilizada para acionar diferentes tipos de pads e materiais
abrasivos, assim como para um grande número de aplicações, oleamento, limpeza,
polimento e a lixagem superficial.

Embalagens

Lixagem

Máquinas de Polir

Nº artigo

AMC739000B

220-240 V /
50 Hz

1

Acabamentos

Lixagem

Bona Pad Drive

Quant./
Palete

Tipo

Manutenção

Sistema Flexisand

Máquinas de Lixar

Acessórios

Instalação

Máquinas de Lixar

ASC25430

1

1.6 kW
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Instalação

Máquinas de Lixar
Máquinas de Polir

Nº artigo

Volt/Hertz

Quant./Caixa

ASC025435

Acabamentos

Bona Mini Buffer

Quant./
Palete

Saco filtro de algodão. Reutilizável.

Lixagem

Saco de Pó de Algodão

Tipo

1

A Bona Mini Buffer é uma máquina de polir de uma só velocidade para efetuar um
polimento básico e uma lixagem superficial de pavimentos envernizados. Apresenta um
funcionamento suave e um sistema anti vibração que facilita o seu manuseamento. A pega
pode ser baixada para a usar por baixo de escadas e mesas.
Dados Técnicos:
Peso: 13 kg

Ø 300 mm

Manutenção

Drive Disc

Acessórios

Bona S20

240 V / 50–60
Hz

1

290 W

Prato Monodisco para a máquina de polir Bona Mini Buffer

Ø 300 mm

Aspiradores

AMC718010

ASC718070

Nº artigo

1

Volt/Hertz

Quant./Caixa

Efeito

Aspirador potente e manipulável com um depósito para o pó de grande capacidade. A
unidade pode ser ligada à máquina de polir Bona Buffer com um tubo de 4 m, para uma
eliminação eficaz do pó durante a lixagem.
Dados Técnicos:
Capacidade do depósito para o pó: 10 L
Comprimento do tubo: 4 m
Comprimento do cabo: 10 m
Peso: 10 kg
AMC020000

Hitachi CV 300

230 V / 50 HZ

1

1.1 kW

Aspirador potente e ligeiro para limpar pavimentos duros, tapetes, mobiliário, etc.
Dados Técnicos:
Capacidade do depósito para o pó: 10 L
Comprimento do tubo: 4 m
Comprimento do cabo: 10 m
Peso: 10 kg
AM45001000
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230 V / 50 Hz

1

1.3 kW

Grão

Acabamentos

Lixagem

Abrasivo de qualidade superior elaborado a partir de grãos de cerâmica para
uma eliminação fácil de vernizes duros e restos de alcatifa, assim como para
nivelar superfícies de madeira não uniformes. Juntamente à série mais suave
Bona 8300, cria um sistema ótimo para conseguir um rendimento magnífico
na lixagem combinado com um acabamento excelente da superfície. Os grãos
de cerâmica de óxido de alumínio utilizados neste abrasivo têm uma dureza
parecida à do diamante, o que garante uma duração do abrasivo extremamente
longa, com um poder de erosão constante. O seu reverso de tecido de poliéster
proporciona-lhe uma grande resistência e estabilidade dimensional. Os discos
têm velcro no reverso para facilitar a fixação dos abrasivos.

Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Características:
• Exclusivamente desenvolvido para pavimentos de
madeira
• Para as aplicações de lixagem mais exigentes
• Vida útil muito prolongada
• Lixagem muito agressiva

Acessórios

Grão 36

AAS469500363

1

5

200 x 750 mm

Grão 50

AAS469500503

1

5

250 x 750 mm

Grão 36

AAS469600363

1

5

250 x 750 mm

Grão 50

AAS469600503

1

5

203 mm x 10 m

Grão 36

AAS470700361

1

1

203 mm x 10 m

Grão 50

AAS470700501

1

1

254 mm x 10 m

Grão 36

AAS470800361

1

1

254 mm x 10 m

Grão 50

AAS470800501

1

1

305 mm x 10 m

Grão 36

AAS470900361

1

1

305 mm x 10 m

Grão 50

AAS470900501

1

1

Ø 100 mm

Grão 36

AAS472800365

1

25

Ø 100 mm

Grão 50

AAS472800505

1

25

Ø 125 mm

Grão 36

AAS471600365

1

25

Ø 125 mm

Grão 50

AAS471600505

1

25

Ø 150 mm

Grão 36

AAS471700365

1

25

Ø 150 mm

Grão 50

AAS471700505

1

25

Ø 178 mm

Grão 36

AAS471800365

1

25

Ø 178 mm

Grão 50

AAS471800505

1

25

Manutenção

200 x 750 mm

Acessórios

Manutenção

Bandas 8700

Rolos 8700

Discos 8700

O rendimento do diamante
Bona Diamond Abrasives – Lixagem fina para uma superfície perfeita
Se procura uma lixagem fina perfeita, os abrasivos Diamond
Abrasives conferem-lhe toda a confiança que necessita para lixar
qualquer superfície de madeira.
Os Bona Diamond Abrasives, fabricados com os minerais mais
duros do mundo, para a lixagem, proporcionam uma lixagem eficaz,
uma durabilidade e uma suavidade da superfície incomparáveis.
Os abrasivos Diamond Abrasives são a escolha ideal, quer se trate
de levar a cabo a passagem final da fase de lixagem fina de uma
renovação completa, ou de efetuar uma abrasão de uma superfície

Instalação

Dimensão

Lixagem

Superior - Mistura de Cerâmica

Acabamentos

Instalação

Lixagem - Abrasivos

tratada com um verniz UV até deixá-la pronta para o seu revestimento.

31

Quant./Caixa

Os abrasivos de cerâmica Bona GREEN estão compostos por uma combinação de grãos de cerâmica e de óxido de alumínio. Isto
torna-os extremamente agressivos, oferecendo uma produtividade excecional. Em comparação com outros abrasivos de cerâmica
da concorrência, os abrasivos cerâmicos Bona GREEN cortam 30% mais rápido e duram até 50% mais.

Bandas 8600

Manutenção
Acessórios

Rolos 8600

Discos 8600
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200 mm x 750 mm

Grão 36

AAS860700363

1

10

200 mm x 750 mm

Grão 50

AAS860700503

1

10

200 mm x 750 mm

Grão 80

AAS860700803

1

10

200 mm x 750 mm

Grão 100

AAS860701003

1

10

200 mm x 750 mm

Grão 120

AAS860701203

1

10

250 mm x 750 mm

Grão 36

AAS860800363

1

250 mm x 750 mm

Grão 50

AAS860800503

250 mm x 750 mm

Grão 80

250 mm x 750 mm
250 mm x 750 mm

Premium - Mistura de Zircónio

Dimensão

Grão

Abrasivo de qualidade Premium fabricado com uma mistura ótima de zircónio
e carboneto de silício para um equilíbrio perfeito entre agressividade e
acabamento das superfícies. Os abrasivos Bona 8300 duram muito e têm
um revestimento antiestático que impede que se embacem e garante um
aquecimento menor e um tempo de utilização maior, assim como uma melhor
extração do pó. Devido às características do material empregues no grão,
durante a utilização geram-se novas pontas afiadas, o que garante que o
poder de erosão se mantenha intacto ao longo de toda a sua vida útil. Dura
até 5 vezes mais do que os abrasivos de óxido de alumínio convencionais. Os
discos têm velcro no reverso para facilitar a fixação dos abrasivos.

Bandas 8300 Antiestáticas

Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Instalação

Embalagens

Características:
• Composição única exclusivamente desenvolvida
para pavimentos de madeira
• Propriedades antiestáticas que minimizam o empastamento e permitem uma extração ótima do pó
• Durabilidade extremamente elevada
• Alta resistência contra o calor

200 mm x 750 mm

Grão 24

AAS467700243

1

10

10

200 mm x 750 mm

Grão 36

AAS467700363

1

10

1

10

200 mm x 750 mm

Grão 40

AAS467700403

1

10

AAS860800803

1

10

200 mm x 750 mm

Grão 60

AAS467700603

1

10

Grão 100

AAS860801003

1

10

200 mm x 750 mm

Grão 80

AAS467700803

1

10

Grão 120

AAS860801203

1

10

200 mm x 750 mm

Grão 100

AAS467701003

1

10

200 mm x 750 mm

Grão 120

AAS467701203

1

10

203 mm x 750 mm

Grão 36

AAS860100361

1

1

200 mm x 750 mm

Grão 150

AAS467701503

1

10

203 mm x 750 mm

Grão 50

AAS860100501

1

1

250 mm x 750 mm

Grão 24

AAS467800243

1

10

203 mm x 750 mm

Grão 80

AAS860100801

1

1

250 mm x 750 mm

Grão 36

AAS467800363

1

10

203 mm x 750 mm

Grão 100

AAS860001001

1

1

250 mm x 750 mm

Grão 40

AAS467800403

1

10

203 mm x 750 mm

Grão 120

AAS860001201

1

1

250 mm x 750 mm

Grão 60

AAS467800603

1

10

250 mm x 750 mm

Grão 36

AAS860200361

1

1

250 mm x 750 mm

Grão 80

AAS467800803

1

10

250 mm x 750 mm

Grão 50

AAS860200501

1

1

250 mm x 750 mm

Grão 100

AAS467801003

1

10

250 mm x 750 mm

Grão 80

AAS860200801

1

1

250 mm x 750 mm

Grão 120

AAS467801203

1

10

250 mm x 750 mm

Grão 100

AAS860001001

1

1

150 mm

Grão 36

AAS860300365

1

25

150 mm

Grão 50

AAS860300506

1

25

150 mm

Grão 80

AAS860300806

1

50

150 mm

Grão 100

AAS860301006

1

50

178 mm

Grão 36

AAS860400365

1

25

178 mm

Grão 50

AAS860400506

1

25

178 mm

Grão 80

AAS860400806

1

50

178 mm

Grão 100

AAS860401006

1

50

Lixagem

Nº artigo

Acabamentos

Grão

Manutenção

Dimensão

Lixagem - Abrasivos

Acessórios

Instalação

Bona Green Mistura de Cerâmica
e Oxido de Alumínio

Acabamentos

Lixagem

Lixagem - Abrasivos

33

Manutenção
Acessórios

Bandas 8500 de Óxido de Alumínio

34

Embalagens

Quant./Caixa

1

Ø 100 mm

Grão 36

AAS472700365

1

50

1

1

Ø 100 mm

Grão 60

AAS472700606

1

50

AAS466300601

1

1

Ø 100 mm

Grão 80

AAS472700806

1

50

Grão 80

AAS466300801

1

1

Ø 100 mm

Grão 100

AAS472701006

1

50

Ø 100 mm

Grão 120

AAS467500245

1

50

203 mm x 10 m

Grão 100

AAS466301001

1

1

Ø 125 mm

Grão 60

AAS471200606

1

50

203 mm x 10 m

Grão 120

AAS466301201

1

1

Ø 125 mm

Grão 80

AAS471200806

1

50

250 mm x 10 m

Grão 24

AAS466400241

1

1

Ø 125 mm

Grão 100

AAS471201006

1

50

250 mm x 10 m

Grão 36

AAS466400361

1

1

Ø 125 mm

Grão 120

AAS471201206

1

50

250 mm x 10 m

Grão 40

AAS466400401

1

1

Ø 150 mm

Grão 24

AAS467500245

1

25

Ø 150 mm

Grão 36

AAS467500365

1

25

250 mm x 10 m

Grão 60

AAS466400601

1

1

Ø 150 mm

Grão 40

AAS467500406

1

50

250 mm x 10 m

Grão 80

AAS466400801

1

1

Ø 150 mm

Grão 60

AAS467500606

1

50

250 mm x 10 m

Grão 100

AAS466401001

1

1

Ø 150 mm

Grão 80

AAS467500806

1

50

250 mm x 10 m

Grão 120

AAS466401201

1

1

Ø 150 mm

Grão 100

AAS467501006

1

50

250 mm x 10 m

Grão 220

AAS466402201

1

1

Ø 150 mm

Grão 120

AAS467501206

1

50

Ø 150 mm

Grão 24

AAS470600245

1

25

Ø 150 mm

Grão 36

AAS470600365

1

25

Ø 150 mm

Grão 40

AAS470600406

1

50

Ø 150 mm

Grão 60

AAS470600606

1

50

Ø 150 mm

Grão 80

AAS470600806

1

50

Ø 150 mm

Grão 100

AAS470601006

1

50

Ø 150 mm

Grão 120

AAS470601206

1

50

Quant./Caixa

Premium - Mistura de Zircónio

203 mm x 10 m

Grão 24

AAS466300241

1

1

Disco 8300 Antiestático

203 mm x 10 m

Grão 36

AAS466300361

1

203 mm x 10 m

Grão 40

AAS466300401

203 mm x 10 m

Grão 60

203 mm x 10 m

Bandas desenhadas para lixadeiras Bona Scorpion e Bona Scorpion DCS.

200 mm x 480 mm

Grão 36

AAS472500363

1

10

200 mm x 480 mm

Grão 40

AAS472500403

1

10

200 mm x 480 mm

Grão 60

AAS472500603

1

10

200 mm x 480 mm

Grão 80

AAS472500803

1

10

Ø 178 mm

Grão 24

AAS467400245

1

25

200 mm x 480 mm

Grão 100

AAS472501003

1

10

Ø 178 mm

Grão 36

AAS467400365

1

25

200 mm x 480 mm

Grão 120

AAS472501203

1

10

Ø 178 mm

Grão 40

AAS467400406

1

50

Ø 178 mm

Grão 60

AAS467400606

1

50

Ø 178 mm

Grão 80

AAS467400806

1

50

Ø 178 mm

Grão 100

AAS467401006

1

50

Ø 178 mm

Grão 120

AAS467401206

1

50

Ø 200 mm

Grão 24

AAS471100245

1

25

Ø 200 mm

Grão 36

AAS471100365

1

25

Ø 200 mm

Grão 40

AAS471100406

1

50

Ø 200 mm

Grão 60

AAS471100606

1

50

Ø 200 mm

Grão 80

AAS471100806

1

50

Ø 200 mm

Grão 100

AAS471101006

1

50

Ø 200 mm

Grão 120

AAS471101206

1

50

Instalação

Nº artigo

Embalagens

Lixagem

Grão

Nº artigo

Acabamentos

Acabamentos

Lixagem

Bona 8300 Rolo Antiestático

Dimensão

Grão

Dimensão

Manutenção

Premium - Mistura de Zircónio

Lixagem - Abrasivos

Acessórios

Instalação

Lixagem - Abrasivos
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Quant./Caixa

Bona 8100 Disco de Dupla Face

Ø 407 mm

Grão 16

AAS466800163

1

10

Ø 407 mm

Grão 24

AAS466800243

1

10

Ø 407 mm

Grão 36

AAS466800363

1

10

Ø 407 mm

Grão 40

AAS466800403

1

10

Ø 407 mm

Grão 50

AAS466800603

1

10

Ø 407 mm

Grão 60

AAS466800803

1

10

Ø 407 mm

Grão 80

AAS466801003

1

10

Ø 407 mm

Grão 100

AAS466801203

1

10

Pads

Uma cor diferente dependendo
da sua utilização

Tipo

Suave

Nº artigo

Embalagens

Quant./
Caixa

Pads

Tipo

Bona Pad 200 mm

Bona Wool Pad

Branco - Para lixar com discos de rede ou polir polish

Embalagens

Nº artigo

Quant./
Caixa

Pads de limpeza para Lägler Trio.

Branco

AA68053000

Ø 200 mm x 8 mm

Bege

AA68052000

Ø 200 mm x 8 mm

Vermelho

AA68055000

Ø 200 mm x 8 mm

Verde

AA68054000

Ø 200 mm x 8 mm

Pad para Bona FlexiSand 1.5 e Bona Buffer, é fabricado com lã genuína de ovelha para
aplicar óleo e para polir pavimentos oleados ou encerados. A lã produz maior calor sobre
a superfície em comparação com pads sintéticos, o que melhora a penetração do óleo na
madeira e acelera o processo de secagem. Contém lanolina natural (cera da lã) para obter
um acabamento acetinado. Muito recomendado para os Óleos Bona.

Bege - Para polir

Características:

Vermelho - Para a limpeza diária

• Pad 100% lã

Verde - Para limpar e manter óleos

AA68071000

Ø 407 mm x 8 mm

8

Castanho - Para aplicar óleo

Pads

Acessórios

Bona Superpad 407 mm

Bona Superpad 280 mm

36

Preto - Para limpezas difíceis e eliminar polish

Tipo

Nº artigo

Embalagens

Scrad Pads
Quant./
Caixa

Bona Scrad Pad

Pad grosso para Bona FlexiSand 1.5 e Bona Buffer

Dimensão

Grão

Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Pad abrasivo para as máquinas Bona FlexiSand 1.5 e Bona Buffer. Combinado com um
pad Bona Scrad Wing, formam um sistema único de abrasivos desenvolvido para recortar
as fibras que aparecem entre camadas de verniz. Minimiza os riscos.

Blanco

AAS867300058

Ø 407 mm x 23 mm

5

Ø 407 mm x 8 mm

Grão 320

AAS854303208

5

Bege

AAS867300038

Ø 407 mm x 23 mm

5

Ø 330 mm x 8 mm

Grão 320

AA970740

5

Rojo

AAS867300048

Ø 407 mm x 23 mm

5

Verde

AAS867300028

Ø 407 mm x 23 mm

5

Marrón

AAS867300068

Ø 407 mm x 23 mm

5

Negro

AAS867300018

Ø 407 mm x 23 mm

5

Pad para Bona Mini Buffer

Branco

AA68041000

Ø 280 mm x 25 mm

5

Bege

AA68042000

Ø 280 mm x 25 mm

5

Vermelho

AA68043000

Ø 280 mm x 25 mm

5

Bona Scrad Wing

Acessórios

Áspero

Instalação

Embalagens

Lixagem

Nº artigo

Acabamentos

Grão

Manutenção

Dimensão

Manutenção

Acabamentos

Lixagem - Abrasivos

Standard - Carboneto de Silício

Lixagem

Instalação

Lixagem - Abrasivos

Abrasivo em forma de delta com reverso de velcro que se utiliza em combinação com o
pad Bona Scrad. Acople 1-2 pads Bona Scrad Wing.

Delta

Grão 120

AAS468601206

50

Delta

Grão 150

AAS468601506

50

Delta

Grão 220

AAS468602206

50

37

Os discos de rede são utilizados para preparar a superfície dos pavimentos
de madeira antes de aplicar um verniz e para recortar as fibras que aparecem
depois de envernizar. Os discos de rede são extremamente duradouros e
perdem pouco grão. A sua estrutura de rede aberta impede o empastamento
e melhora a extração de pó.

Manutenção

Acabamentos

Bona Discos de Rede de
Lixagem de Dupla Face

Embalagens

Quant./Caixa

Abrasivos de Diamante
Discos de Diamante

Características:
• Não se embaçam
• Estrutura de rede aberta para melhorar a extração
do pó
• Dupla face

Acessórios

Grão

Embalagens

Nº artigo

Os Bona Diamond Abrasives, fabricado com os minerais
mais duros do mundo para a lixagem, são uns abrasivos
únicos que proporcionam uma eficácia na lixagem,
uma durabilidade e uma suavidade da superfície
incomparáveis, quer se trate de uma lixagem em madeira
natural ou de uma lixagem para preparar a superfície para
o seu revestimento posterior. Como os grãos de diamante
são duros, mas não estão afiados, depois da lixagem fina
a superfície fica suave e praticamente sem riscos.
Os abrasivos Bona Diamond duram até 15 vezes mais
que os discos de rede ou os discos de lixagem com
furos da concorrência, e proporcionam um rendimento
uniforme, inclusivamente depois de lixar uma superfície
de 100 m2. Graças à sua dureza incomparável, cada
disco de lixagem mantém o seu rendimento abrasivo
constante durante toda a sua vida útil.

Quant./Caixa

Características:
•
•
•
•

Maior duração
Uniformidade perfeita
Melhor superfície
Revestimento seguro

Ø 407 mm

Grão 60

AAS867100603

1

10

Ø 407 mm

Grão 80

AAS867100803

1

10

Ø 407 mm

Grão 100

AAS867101003

1

10

Ø 407 mm

Grão 120

AAS867101203

1

10

Ø 407 mm

Grão 150

AAS867101503

1

10

Ø 150 mm

Grão 80

AAS472001208

1

8

Ø 407 mm

Grão 180

AAS867101803

1

10

Ø 150 mm

Grão 120

AAS472000808

1

8

Ø 407 mm

Grão 220

AAS867102203

1

10

Ø 150 mm

Grão 240

AAS472002408

1

8

Ø 125 mm

Grão 240

AAS471902408

1

12

Bona Pad Intermédio

Bona Pad de Limpeza

38

Dimensão

Instalação

Nº artigo

Lixagem

Grão

Acabamentos

Dimensão

Manutenção

Discos de Rede

Lixagem - Abrasivos

Pad de espuma niveladora de pressão. Permite que o disco de lixagem se adapte aos
contornos da superfície.

Ø 125 mm

AAS472102408

1

3

Ø 150 mm

AAS472200008

1

4

Acessórios

Instalação
Lixagem

Lixagem - Abrasivos

Disco robusto de fibra tecida para eliminar os restos de pó depois de lixar a superfície
com os abrasivos Bona Diamond. Método de limpeza adequado para as zonas mais
pequenas.
Ø 125 mm

AAS472300008

1

12

Ø 150 mm

AAS472400008

1

8
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Acabamentos
Independentemente do que esteja à procura, quer seja brilho, cor, que o pavimento não
seja escorregadio ou que seja muito duradouro, Bona oferece-lhe o acabamento ideal

Dados Técnicos:

• Aspeto branqueado
• Impede o amarelecimento da madeira
• Aplicação simples com um rolo

Base: Acrilato /poliuretano
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem: 1-2h entre camadas
Aplicações: 1-3
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
Rendimento: 10-12 m²/L
5L

3

44

O primário Bona Natural foi desenvolvido para preservar ou gerar o aspeto natural da
madeira sem verniz. Combine-o com o verniz Bona Traffic Natural para obter o autêntico
aspeto “sem envernizamento” mas conseguindo ao mesmo tempo uma superfície muito
protegida. Secagem rápida e conta com boas propriedades abrasivas.
Características:

Dados Técnicos:

• Preserva o aspeto da madeira natural
• Aplicação simples com um rolo
• Boas propriedades abrasivas

Base:Acrilato /poliuretano
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem: 1-2h entre camadas
Aplicações: 1-2
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
Rendimento: 8-10 m²/L
5L

3

Características:

Dados Técnicos:

•
•
•
•

Base: Acrilato
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem: 1-2h entre camadas
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
Rendimento: 8-10 m²/L

para todo o tipo de pavimentos de madeira. Na década dos anos 70 fomos pioneiros em
vernizes aquosos e hoje somos líderes mundiais em soluções sem solventes e com um
baixo conteúdo em COV para todas as necessidades dos seus pavimentos.
WB200020012

5L

3

44

Este ano Bona continua a levar a inovação sustentável um passo mais além ao apresentar
o mais inovador em resistência contra os riscos, às marcas de arrastre do calçado e aos
produtos químicos, para pavimentos com um tráfego de pessoas intenso: Bona Traffic HD.
Nas seguintes páginas encontrará todos os acabamentos que necessita para conseguir
uns pavimentos de madeira formosos, duradouros e fáceis de cuidar.

1. Primários

5. Óleos - Tratamento com efeito

2. Vernizes

6. Óleos - Exterior

3. Bona Sportive System

7. Emplastres e reparadores

4. Óleos - Tratamento
e proteção

40

Bona Intense

Propriedades abrasivas excelentes. Extremamente adequado para pavimentos com
sistemas de aquecimento radiante e/ou pavimentos suscetíveis a movimentos, como os
pavimentos de tacos ou de pranchas de madeira. Adequado para praticamente todo o
tipo de madeiras, em especial para as espécies tropicais.
Características:

Dados Técnicos:

• Coloração média
• Para todo o tipo de madeiras, incluídas
as espécies tropicais
• A melhor opção para pavimentos com
sistemas de aquecimento radiante
• Aplicação simples com um rolo

Base: Poliuretano
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem: 1-2 h entre camadas
Aplicações: 1
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
Rendimento: 8-10 m²/L

WB250020001

5L

3

Instalação

44

Oferece uma superfície com corpo. Película suave e flexível que reduz o risco de que se
produza colagem lateral. Propriedades que facilitam a sua aplicação. Adequado para
praticamente todo o tipo de madeiras. Não amarelece.

Coloração leve
Para todo o tipo de madeira
Reduz o risco de colagem lateral
Aplicação simples com um rolo

Lixagem

Caixas/
Pallet

Características:

WB251620001

Bona Classic

Quant./Caixa

Primário que outorga aos pavimentos de madeira um aspeto branqueado. Pode ser
controlada a intensidade aplicando uma ou várias camadas. Se for aplicada uma única
camada, costuma preservar-se o aspeto da madeira natural não tratada. Para uma sensação
de autêntico branqueamento, aplique duas ou mais camadas. Fórmula altamente eficaz para
uma aplicação simples com rolo.

WB250620001

Bona Natural

Embalagens

Manutenção

Bona White

Nº artigo

44

41

Acessórios

Primários

Acabamentos

Acabamentos

Manutenção

Dados Técnicos:

• Coloração viva
• Para madeiras de carvalho, escuras e
tropicais
• Boa opção para pavimentos com sistemas de aquecimento radiante
• Aplicação simples com um rolo

Base: Poliuretano
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem: 1-2 h entre camadas
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
Rendimento: 8-10 m²/L

5L

3

Características:

Dados Técnicos:

•
•
•
•

Base: Acrilato / poliuretano
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem: 20-30 min entre camadas
Aplicações: 1-3
Ferramentas de aplicação: Espátula de aço
inoxidável

5L

1

Bona Traffic Natural

Nº artigo

Bona Traffic HD

Quant./Caixa

Caixas/
Pallet

Características:

Dados Técnicos:

• Proteção superior para zonas comerciais
e públicas
• Aspeto e tato de madeira natural
• Resistência elevada contra os escorregamentos (R9)
• Conteúdo em COV extremamente baixo

Base: Poliuretano
Categoria: Aquoso, de 2 componentes
Tempo de secagem: 3-4 h entre camadas
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
(AT3100100)
Rendimento: 8-10 m²/L por aplicação

4.5 L

3

36

O verniz mais duro e de secagem mais rápida do mundo para pavimentos de madeira
expostos a um desgaste extremo. Permite um tráfego pleno passadas apenas 12 horas.
Utilizado em hotéis, restaurantes e aeroportos de todo o mundo, lugares nos quais é
essencial um tempo de inatividade mínimo. Produto aquoso, com um conteúdo em COV
extremamente baixo e uma emissão de cheiros muito reduzida. Não amarelece.
Características:

Dados Técnicos:

• A opção definitiva
• Proteção superior para zonas comerciais
e públicas.
• Rapidez extrema: permite um tráfego
pleno passadas apenas 12 horas
• Conteúdo em COV extremamente baixo
e emissão de cheiros muito reduzida

Base: Poliuretano
Categoria: Aquoso, de 2 componentes
Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
Rendimento: 8-10 m²/L por aplicação
• Em conformidade com a norma
EN14904:2006 e a norma DIN 18032:2
(fricção aprovada para pavimentos de instalações desportivas)
• Em conformidade com a norma EN 71:3

60

Bona Traffic HD Hardener

Embalagens

Para zonas muito concorridas onde se deseja preservar um aspeto de madeira natural,
mas ao mesmo tempo contar com a proteção superior da autêntica fórmula Traffic. Produto
aquoso, fácil de manter. Não amarelece.

WT190646001

Bona Traffic HD Anti Slip

42

Tipo

50

Primário de viscosidade elevada com a consistência de um gel. Aplicar como primeira
camada sobre madeira não tratada, sem efetuar uma abrasão posterior. Utilize-o entre
camadas de verniz, para reduzir os riscos resultantes da abrasão e para preencher
pequenas irregularidades; assim conseguirá um acabamento final impecável.

WB074002002

Vernizes

Acetinado

WT155346001

4.95 L

3

36

Mate

WT155646001

4.95 L

3

36

Extra mate

WT155946001

4.95 L

3

36

Bona Traffic HD Anti-Slip possui todas as características do Bona Traffic HD, mas com a
vantagem adicional de que a sua fórmula cumpre os standards de fricção mais estritos,
pelo que se recomenda para as zonas onde se necessita maior resistência contra os
escorregamentos, como escadas, infantários e cozinhas. Rendimento excelente quando
se vertem líquidos.
Características:

Dados Técnicos:

• Aumenta a proteção contra os escorregamentos acidentais (R9)
• Pronto para usar, não é necessário
realizar nenhuma mistura, resultados
seguros
• Conteúdo em COV extremamente baixo

Base: Poliuretano
Categoria: Aquoso, de 2 componentes
Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
Rendimento: 8-10 m²/L por aplicação

WT153946001

4.95 L

3

WH330045001

0.40 L

3

Instalação

Caixas/
Pallet

Características:

Coloração muito clara
Gel de secagem rápida
Reduz os riscos
Como primeira camada e/ou entre
camadas de verniz
• Aplicação simples com uma espátula

Acessórios

Quant./Caixa

Propriedades abrasivas excelentes. Extremamente adequado para pavimentos com
sistemas de aquecimento radiante e/ou pavimentos suscetíveis a movimentos, como os
pavimentos de tacos ou de pranchas de madeira. Ideal para carvalho e outros tipos de
madeiras mais escuras, incluindo as espécies tropicais.

WB255020001

Bona Quick

Embalagens

Lixagem

Nº artigo

Acabamentos

Acabamentos

Lixagem

Bona Amber

Tipo

36

43

Manutenção

Primários

Acabamentos

Acessórios

Instalação

Acabamentos

Manutenção

Acabamentos
Acessórios

Caixas/
Pallet

Características:

Dados Técnicos:

• Proteção superior para zonas comerciais
e públicas
• Aspeto natural
• Baixo conteúdo em COV

Base: Poliuretano
Categoria: Aquoso, de 2 componentes
Tempo de secagem: 3-4 h entre camadas
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
Rendimento: 8-10 m²/L por aplicação
• Em conformidade com a norma
EN14904:2006 e a norma DIN 18032:2
(fricção aprovada para pavimentos de instalações desportivas)
• Em conformidade com a norma EN 71:3

Acetinado

WT153346001

4.95 L

3

36

Mate

WT153646001

4.95 L

3

36

WH341045001

0.45 L

1

Vernizes

Bona Mega Natural

Nº artigo

Quant./Caixa

Caixas/
Pallet

Para casas particulares e outros espaços onde se deseja preservar o aspeto da madeira natural.
Fórmula aquosa de 1 componente. Superfícies fáceis de manter.
Características:

Dados Técnicos:

• Proteção superior para zonas residenciais
• Aspeto e tato de madeira natural
• Conteúdo em COV extremamente baixo

Base: Poliuretano
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
(AT3100100)
Rendimento: 8-10 m²/L por aplicação

WT180646001

Bona Retarder

Embalagens

4.5 L

3

44

Bona Retarder é um aditivo que melhora a nivelação e prolonga o tempo de abertura dos
acabamentos aquosos da Bona, sejam eles primários ou vernizes. Foi desenvolvido para a
sua utilização quando a humidade interior é baixa e/ou a temperatura da divisão for mais alta
do que o normal. A utilização do Bona Retarder reduzirá o risco de que o acabamento se
seque demasiado rápido e de que fiquem marcas de rolo na camada seca.
Características:

Para escritórios, pequenos comércios, quartos de hotéis e como opção de alta gama
para casas particulares. Fórmula inovadora aquosa de 1 componente que reage com o
oxigénio e atua como um produto de 2 componentes. Não é necessário fazer nenhuma
mistura, o que permite que se possa aplicar diretamente da embalagem. Também é muito
boa opção para pavimentos de pranchas de madeira e para pavimentos com sistemas
de aquecimento radiante.
Características:

Dados Técnicos:

• Proteção superior para zonas comerciais
• A simplicidade de um produto de 1 componente com o rendimento de um de 2
componentes
• Opção muito boa para pavimentos com
sistemas de aquecimento radiante*
• Conteúdo em COV extremamente baixo

Base: Poliuretano
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
Rendimento: 8-10 m²/L por aplicação
• Em conformidade com a norma DIN
18032:2 relativa à resistência contra os
escorregamentos (brilho, acetinado e mate)
• Em conformidade com a norma EN 71:3

• Prolonga o tempo de abertura
• Facilita a aplicação em condições
climáticas secas e/ou quentes
• Reduz o risco de marcas de sobreposição

WX100006001

0.2 L

12

120

* Em combinação com o primário Bona Intense ou
Bona Amber

44

Brilho

WT133020002

5L

3

44

Acetinado

WT133320002

5L

3

44

Mate

WT133620001

5L

3

44

Extra mate

WT133920001

5L

3

44

Instalação

Quant./Caixa

O produto clássico desde 1998, que oferece uma durabilidade muito elevada para
qualquer zona onde se necessite uma resistência elevada contra o desgaste. É fácil de
manter e não amarelece. É um bom verniz para madeira não tratada e para parquet préfabricado.

Bona Traffic Hardener

Bona Mega

Embalagens

Lixagem

Lixagem

Bona Traffic

Nº artigo

Acabamentos

Tipo

Manutenção

Vernizes

Acabamentos

Acessórios

Instalação

Acabamentos

45

Manutenção
Acessórios

Caixas/
Pallet

Características:

Dados Técnicos:

• Não provoca linhas brancas nem alongamentos
• Propriedades abrasivas excelentes
• Tempo de abertura prolongado

Base: Poliuretano
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
Rendimento: 8-10 m²/L por aplicação

10 L

2

Sportive System

Bona Sportive Paint

22

Verniz especialmente desenvolvido para fazer frente à flexão a que os pavimentos de madeira
de recintos desportivos estão sujeitos. As suas propriedades niveladoras excelentes e o seu
tempo de abertura prolongado facilitam a sua aplicação em grandes superfícies. Cumpre as
duas principais normas relativas aos pavimentos desportivos de interior (EN14904:2006 e DIN
18032:2).
Características:

Dados Técnicos:

• Elevada resistência contra o desgaste e
às marcas de arraste do calçado
• Fricção perfeitamente equilibrada
• Fácil de manter

Base: Poliuretano
Categoria: Aquoso, de 2 componentes
Tempo de secagem: 2-3 h entre camadas
Ferramentas de aplicação: Rolo Bona
Rendimento: 8-10 m²/L por aplicação
• Em conformidade com a norma
EN14904:2006 e a norma DIN 18032:2
(fricção aprovada para pavimentos de instalações desportivas)

Brilho
Mate

WT135024001
WT136624001

10.2 L
10.2 L

2
2

Bona Sportive Cleaner

Tipo

Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Bona Sportive Paint é uma tinta especial para marcação de linhas e outras áreas de recintos
desportivos com pavimentos de madeira envernizados. Pode ser utilizada para a marcação
das linhas, mas também para zonas completas e para as beiras da pista. Disponível em oito
cores vibrantes que podem ser misturadas entre si para obter uma gama interminável de tons.
Características:

Dados Técnicos:

• Secagem rápida
• Não precisa de lixagem antes de revestir
• Excelente opacidade (capacidade de
ocultação)

Base: Poliuretano
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem: 1-4 h entre camadas
Ferramentas de aplicação: Trincha fina ou rolo
de pêlo curto
Rendimento: 6-10 m²/L por camada ou 120200 mm de linha

Amarelo

WC410155001

1.75 L

2

36

Vermelho

WC420155001

1.75 L

2

36

Cor-delaranja

WC420255001

1.75 L

2

36

Azul-claro

WC430155001

1.75 L

2

36

Azul-escuro

WC430255001

1.75 L

2

36

Verde

WC440155001

1.75 L

2

36

Preto

WC470155001

1.75 L

2

36

Branco

WC490155001

1.75 L

2

36

Detergente concentrado para uma limpeza regular dos pavimentos de madeira de recintos
desportivos. Adequado para máquinas de limpeza. Não deixa resíduos escorregadios nem
opacidades.

22

Características:

Dados Técnicos:

22

• Seguro para a madeira
• Não deixa resíduos escorregadios
• Cheiro fresco

Diluição: 1:100 para utilização geral

WM640020007

Bona Sportive Cleaner Plus

Caixas/
Pallet

5L

3

44

Detergente potente para a eliminação de acumulações de gorduras corporais do suor
e outros contaminantes que fazem com que a superfície escorregue. Em muitos casos
restaura a resistência contra os escorregamentos e é capaz de eliminar as marcas pretas
das solas dos calçados, e a pegada do basquetebolista.
Características:

Dados Técnicos:

• Eficaz contra as marcas pretas das solas Diluição: 1:5
do calçado
• Em muitos casos restaura a resistência
contra os escorregamentos da superfície
• Adequado para pavimentos envernizados com Bona Sportive Finish
WM650020006

46

5L

3

Instalação

Quant./Caixa

Primário especialmente desenvolvido para fazer frente à flexão e ao movimento a que
estão sujeitos os pavimentos de madeira de recintos desportivos. Proporciona uma
adesão excelente à madeira e é fácil de aplicar sobre grandes superfícies graças às suas
propriedades niveladores excelentes e ao seu tempo de abertura prolongado. Adequado
para praticamente todos os tipos de madeira.

WB250024001

Bona Sportive Finish

Embalagens

Lixagem

Nº artigo

Acabamentos

Acabamentos

Lixagem

Bona Sportive Primer

Tipo

Manutenção

Sportive System

Acabamentos

44

47

Acessórios

Instalação

Acabamentos

Embalagens

Quant./Caixa

Caixas/
Pallet

Óleo profissional para madeira que oferece umas propriedades de saturação excelentes
e proporciona uma proteção profunda face ao desgaste, produtos químicos e humidade.
Devido ao seu alto conteúdo em óleo e às suas propriedades de penetração fantásticas
normalmente só requer uma aplicação, o que converte o tratamento das superfícies num
trabalho simples e rápido. Adequado tanto para ambientes domésticos como públicos.
Seguro para a sua aplicação em brinquedos infantis (segundo a norma EN 71-3). Disponível
em cor neutra e em mais cinco cores.
Dados Técnicos:

• Grau de saturação extremamente alto
para o tratamento rápido das superfícies
• Realça o veio e a cor da madeira
• Pouco cheiro e baixo conteúdo em
solventes (<4%)
• Superfície aberta e transpirável

Base: Óleos vegetais modificados
Categoria: Óleo endurecedor, de 1
componente
Conteúdo em sólidos: 96-98 %
Tempo de secagem (antes de utilizar): 24 h
Ferramentas de aplicação: Raspador de
borracha, Bona Woolpad ou espátula de aço
inoxidável
Rendimento: 20 m²/L

Pure

GT560120001

5L

2

48

Frost

GT561120001

5L

2

48

Clay

GT562120001

5L

2

48

Graphite

GT563120001

5L

2

48

Ash

GT564120001

5L

2

48

Umbra

GT565120001

5L

2

48

Manutenção

Características:

Instalação

Nº artigo

Acessórios

Bona Craft Oil

Tipo

Lixagem

Óleos - Tratamento e Proteção

Acabamentos

Acabamentos

O novo look
dos vernizes Bona
48

49

Manutenção
Acessórios

50

Caixas/
Pallet

Características:

Dados Técnicos:

• Para uma superfície robusta, que repele
a sujidade
• Excelente resistência contra a água
• Emissão de cheiros muito baixa
• Sem cobalto nem cetoximas

Base: Óleos vegetais modificados e ceras
Categoria: Óleo endurecedor, de 1
componente
Tempo de secagem (antes de utilizar): 24 h
Ferramentas de aplicação: Rolo, trincha ou
espátula de aço inoxidável
Rendimento: 20 m²/L
• Em conformidade com a norma EN 7:13

Acetinado

AF3100025

2.5 L

2

72

Mate

AF3600025

2.5 L

2

72

AF390015001

2.5 L

2

72

Óleos - Tratamento com Efeito

Bona Mix Colour

Dados Técnicos:

• Tempo de abertura e tempo de aplicação
excecionalmente prolongados, o que
permite uma aplicação simples
• Secagem rápida e segura. Funciona em
muitas espécies de madeira tropicais
• Ampla compatibilidade com outros
produtos
• Conteúdo em solventes muito baixo
• Permite a reparação de pontos localizados
• Cores misturáveis entre si
• Pode ser revestido com Bona Traffic,
Bona Traffic HD e Bona Traffic Natural

Base: Óleos vegetais modificados +
endurecedor de isocianato
Categoria: Óleo endurecedor, de 2
componentes
Tempo de secagem (antes de utilizar):
12 h
Ferramentas de aplicação: Raspador de
borracha, rolo de pêlo curto ou espátula de
aço inoxidável
Rendimento: 20 m²/L

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

Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Caixas/
Pallet

Bona Mix Colour é um pigmento concentrado em massa concebido à base de água,
especificamente para Bona Nordic Tone e Bona Rich Tone. Ao acrescentá-lo a qualquer um
destes produtos, podemos intensificar ou mudar a sua cor para criar um efeito especial.
Dados Técnicos:
Base: Pigmento concentrado em massa
Rendimento: 250 ml para um garrafão de 5 L
(5%) de Bona Nordic Tone ou Bona Rich Tone.

Bona Nordic Tone

O Bona Craft Oil 2K, elaborado a partir de óleos modificados procedentes de plantas,
potencia o rendimento ao proporcionar um tempo de secagem acelerado e uma
resistência contra o desgaste reforçada. O Bona Craft oil 2K permite uma utilização leve
em apenas 12 horas e oferece uma superfície resistente à água e às manchas o que
supera o rendimento dos óleos tradicionais para pavimentos. É ideal para espécies de
madeira que costumam ocasionar problemas com outros produtos, como as madeiras
de afizélia,, iroko, jatobá, cerejeira, nogueira e muitas outras, incluindo as madeiras de
carvalho fumado e faia vaporizada. Pode ser utilizado sozinho, como tratamento único, ou
servir de base de cor para a proteção posterior do pavimento com um verniz profissional.
Disponível em cor neutra e em cinco cores vivas.
Características:

Tipo

Mogno

GX504007

0.25 L

12

Nogueira

GX504107

0.25 L

12

Branco

GX504207

0.25 L

12

Cinzento

GX504307

0.25 L

12

Preto

GX504407

0.25 L

12

Bona Nordic Tone é um pré-tratamento para Bona Craft Oil que permite recriar o caráter
único dos pavimentos branqueados escandinavos. Se for combinado com Bona Craft
Oil Frost ou se escolher uma cor penetrante, pode-se conseguir um efeito dimensional
magnífico. A cor do Bona Nordic Tone pode ser mudada ou acentuar-se acrescentando
5% de Bona Mix Colour.
Características:

Dados Técnicos:

• Efeito claro e branqueado
• Inibe o amarelecimento da madeira
• A brancura pode ser controlada com
o número de aplicações (normalmente
basta uma aplicação)

Base: Óleos e ceras emulsionadas,
pigmentação
Categoria: Pré-tratamento, de 1 componente
Tempo de secagem: 1-2h (entre aplicações)
Ferramentas de aplicação: Recarga
aplicadora de óleos ou trincha larga para
pavimentos
Rendimento: 8-10 m²/L e Aplicação

WX700020001

Bona Rich Tone

5L

3

44

Bona Rich Tone é um pré-tratamento para madeiras duras que proporciona aos pavimentos
uma coloração escura e fumada* e oferece-lhes um toque de sofisticação. Combine-o com
uma camada de Bona Craft Oil de qualquer cor, se deseja obter um efeito bidimensional
magnífico, ou aplique Bona Hard Wax Oil diretamente para conseguir um acabamento
elegante. A cor de Bona Rich Tone pode ser mudada ou acentuar-se acrescentando 5% de
Bona Mix Colour.
*A cor consegue-se mediante uma reação química com a madeira, e os resultados podem
variar de uma espécie de madeira para outra. O carvalho em particular adquire uma coloração
escura profunda depois do tratamento.
Características:

Dados Técnicos:

• Efeito escuro fumado
• Secagem rápida
• Sem cheiro

Base: Solução alcalina
Categoria: Pré-tratamento, de 1 componente
Tempo de secagem: 1-2 h (entre aplicações)
Ferramentas de aplicação: Recarga
aplicadora de óleos
Rendimento: 8-10 m²/L por aplicação

WX900020001

5L

3

Instalação

Quant./Caixa

Lixagem

Embalagens

Óleo natural modificado para conseguir uma proteção superior dos pavimentos de madeira.
Oferece um aspeto quente de um pavimento oleado e uma superfície robusta e resistente às
manchas permite reparações em pontos localizados e uma manutenção fácil. Composição
única formulada sem substâncias controversas como o cobalto e as cetoximas. Tem umas
emissões de cheiros extremamente reduzidas e é fácil de manejar; pode ser aplicado com
um rolo, uma trincha ou uma espátula. Deixa uma superfície aberta e transpirável o que
reduz o risco de colagem lateral. Altamente adequado para pavimentos com sistemas de
aquecimento radiante. Se deseja transformar o seu pavimento e dar-lhe uma cor nova, só
tem de preparar a superfície com Bona Craft Oil e/ou Bona Rich Tone antes de selar a sua
obra de arte com 1-2 camadas de Bona Hard Wax oil.

Extramate

Bona Craft Oil 2K

Nº artigo

Acabamentos

Acabamentos

Lixagem

Bona Hard Wax Oil

Tipo

44

51

Manutenção

Óleos - Tratamento com Efeito

Acabamentos

Acessórios

Instalação

Acabamentos

Manutenção
Acessórios

Neutro

GT551115001

2.5 L

4

36

Mogno

GT551215001

2.5 L

4

36

Teka

GT551315001

2.5 L

4

36

Cinzento
claro

GT551515001

2.5 L

4

36

Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Poupe tempo com Bona Mix&Fill Plus, um emplastre desenvolvido para tapar juntas
com uma capacidade de preenchimento excecional (até 3 mm). Em muitos casos só
requer uma aplicação para conseguir uma superfície suave. O produto mistura-se com
pó resultante da lixagem do pavimento de madeira que se vai tratar, o que proporciona
uma coloração natural similar ao do resto do pavimento. Adequado para espécies de
madeira de cores claras e médias.
Características:

Dados Técnicos:

• Capacidade de preenchimento
• Secagem rápida
• Anticorrosivo

Base: Acrilato
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem (até à Lixagem): 30-60
min
Ferramentas de aplicação: Espátula de aço
inoxidável
Rendimento: 8-12 m²/L
5L

3

Bona Gap Master

Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Caixas/
Pallet

Bona Gap Master é uma massa de base acrílica desenvolvida para preencher os buracos
existentes nos pavimentos de madeira à volta dos rodapés e das aduelas das portas.
Também pode ser utilizado para reparar falhas e preencher cavidades e rachas no
pavimento.
Características:

Dados Técnicos:

• Elasticidade permanente (máx. 15% de
tolerância
• Força de colagem inicial e final elevada
• Sem cheiro

Material: Acrilato
Tempo de secagem: Aprox. 18-24 h. A
dureza plena é alcançada passados aprox.
2-3 dias dependendo das condições
climáticas e do tamanho do buraco.
Rendimento: Depende do tamanho do
buraco.

RAL 7030

AF4411312500

310 ml

12

60

Faia escura

AF4411311000

310 ml

12

60

Freixo / abeto

AF4411311100

310 ml

12

60

Carvalho escuro

AF4411311200

310 ml

12

60

Branco

AF4411311300

310 ml

12

60

Arce

AF4411311400

310 ml

12

60

Faia Clara

AF4411311500

310 ml

12

60

Carvalho claro

AF4411311600

310 ml

12

60

Cerejeira

AF4411311700

310 ml

12

60

Carvalho
fumado

AF4411311800

310 ml

12

60

Wenguê

AF4411311900

310 ml

12

60

Preto

AF4411312000

310 ml

12

60

Nogueira

AF4411312100

310 ml

12

60

Teka

AF4411312200

310 ml

12

60

Vermelho
Exótico

AF4411312300

310 ml

12

60

44

Emplastre para preencher cavidades até 2 mm de largura. Funciona em praticamente todos
os tipos de madeiras. O produto mistura-se com pó resultante da lixagem do pavimento
de madeira que se vai tratar, o que proporciona uma coloração natural similar à do resto
do pavimento.
Características:

Dados Técnicos:

•
•
•
•
•

Base: Acrilato
Categoria: Aquoso, de 1 componente
Tempo de secagem (até à Lixagem): 20 min
Ferramentas de aplicação: Espátula de aço
inoxidável
Rendimento: 10 m²/L

Lixagem fácil
Secagem muito rápida
Anticorrosivo
Sem cheiro
Aprovado por EC1RPLUS. Garantindo
um ambiente saudável em espaços
interiores e exteriores

5L

3

Instalação

Tipo

Lixagem

Base: Óleos vegetais modificados
Categoria: Óleo endurecedor, de 1
componente
Tempo de secagem (antes de utilizar): 24 h
Ferramentas de aplicação: Trincha larga ou
rolo de poliuretano
Rendimento: Aprox. 20 m²/L

Emplastres e reparadores

Acabamentos

Caixas/
Pallet

• Proteção de longa duração
• Contém proteção UV
• Excelente repelência da água

WF21002002

52

Quant./Caixa

Dados Técnicos:

WF220020001

Bona Mix&Fill

Embalagens

Características:

Emplastres e Reparadores
Bona Mix&Fill Plus

Nº artigo

Bona Decking Oil é uma mistura concentrada de óleos vegetais modificados para
conseguir uma impregnação superior e uma proteção de longa duração nos decks de
madeira e outras superfícies de madeira que estejam à intempérie. Realça o veio natural
da madeira ao mesmo tempo que protege contra a entrada de humidade e reduz o risco
potencial de rachas e empenamento.

Acabamentos

Lixagem

Bona Decking Oil

Tipo

Manutenção

Óleos - Exterior

Acabamentos

Acessórios

Instalação

Acabamentos

44

53

Embalagens

Manutenção

Caixas/
Pallet

Bona PowerScrubber é uma máquina esfregadora compacta e potente para a limpeza de
pavimentos de madeira envernizados e oleados. Se for utilizada com a solução de limpeza
Bona Deep Clean, elimina até a sujidade e a imundice mais persistentes dos pavimentos
de madeira com facilidade. As suas duas escovas cilíndricas contra-rotativas limpam em
profundidade, inclusivamente em parquet áspero, polido e pavimentos de madeira com as
juntas biseladas. As escovas de borracha garantem uma recolha da água extremamente
eficaz, o que permite que se possa utilizar com segurança sobre pavimentos de madeira. É
também recomendada para limpar decks que adquiriram um aspeto grisalho.
Características:

Dados Técnicos:

•
•
•
•

Potência do motor: Máx. 2700 W, média 1900 W
Alimentação: 220-240 V / 50 Hz
Peso da máquina: 34,5 kg
Escova para esfregar: 2 x 400 mm,de nylon
branco e macio
Capacidade do depósito para a solução: 10 L
Capacidade do tanque de recuperação: 10 L
Medidas: 520 mm x 470 mm x 300 mm
Detergentes recomendados: Bona Deep
Clean Solution, Bona Cleaner
1

Manutenção

Potente e de manobrabilidade fácil
Recolha da água extremamente eficaz
Fácil de encher, limpar e transportar
Para utilização interior e exterior

AM400201100

Escovas de Limpeza

Quant./Caixa

Branco: Para pavimentos oleados ou envernizados.
Cor-de-laranja: Para decks
Vermelho: Para pavimentos oleados e pavimentos tratados com ceras duras.
Verde: Escova ligeiramente abrasiva para uma limpeza agressiva dos pavimentos oleados.
Preto: Pedra e tijoleiras.
Branco

AS3647622500

400 mm

1

Cor-de-laranja

AS3647625250

400 mm

1

Vermelho

AS3647624580

400 mm

1

Verde

AS3647622520

400 mm

1

Preto

AS3647624810

400 mm

1

Uma manutenção correta é vital para que os pavimentos de madeira conservem a sua
beleza de ano para ano. As soluções de manutenção da Bona estão especialmente
desenvolvidas para limpar e revitalizar os pavimentos de madeira, e estão concebidas

Barra de Sucção

para todas as superfícies envernizadas, oleadas e pré-fabricadas.

Recarga da barra de sucção, molas incluídas, para a Bona PowerScrubber. Aviso: Vendemse por unidades, mas a máquina leva duas barras de sucção, pelo que se necessitam
duas unidades para uma substituição completa.
AS3647773230

Este ano apresentamos o sistema Bona Deep Clean, uma solução revolucionária para
revitalizar os pavimentos. Os proprietários de pavimentos de madeira podem agora
devolver-lhes num instante o seu aspeto original com um sistema único que elimina
de maneira eficaz a sujidade mais persistente e as marcas de arraste do calçado. Nas
seguintes páginas conhecerá o sistema Bona Deep Clean e as melhores soluções para a
manutenção de pavimentos, tanto para utilizadores profissionais como para proprietários
particulares de pavimentos de madeira.

1.

Bona Deep Clean System

2.

Pavimentos de madeira envernizados

3.

Pavimentos de madeira oleados

Bona Deep Clean Solution

54

400 mm

1

Produto concentrado para uma limpeza exaustiva e em profundidade de pavimentos de
madeira envernizados ou oleados, assim como de decks. A sua fórmula oferece uma
eficácia ótima na limpeza e elimina até as marcas de arraste do calçado mais persistentes
sem risco de manchar a madeira. É utilizado para revitalizar os pavimentos de madeira
apagados ou para desengordurar a superfície antes de aplicar um restaurador ou um óleo
de manutenção. Este produto está desenvolvido para a máquina Bona PowerScrubber,
mas também pode ser utilizado para a limpeza manual.
Características:

Diluição:

• Revitaliza os pavimentos apagados e sujos
• Dissolve em profundidade a sujidade
incrustada e as marcas de arraste do
calçado persistentes
• Otimizado para Bona PowerScrubber

Diluir em água limpa
• Superfícies envernizadas: 1:10
• Superfícies oleadas: 1:20
• Decks: 1:5

WM650020010

Instalação

Nº artigo

Acessórios

Bona PowerScrubber

Tipo

Lixagem

Sistema de Limpeza Profunda

Acabamentos

Manutenção

5L

3

44

55

Manutenção
Acessórios

Bona Polish Brillo

56

Caixas/
Pallet

Características:

Dados Técnicos:

• Limpa e revive os decks
• Elimina a sujidade, gordura, fungos,
manchas, algas e bolor
• Fácil de aplicar

PH: 14
Diluição: 1:50

3x4L

3

Pavimentos de Madeira Envernizados

Bona Freshen Up

44

Bona Polish Mate é um produto de manutenção aquoso para pavimentos de madeira
envernizados. Ao estar reforçado com poliuretano, deixa uma camada excecionalmente
duradoura, o que o torna adequado para a sua utilização tanto em ambientes domésticos
como comerciais. Oferece uma proteção contínua face ao desgaste sem aumentar o brilho.
Características:

Dados Técnicos:

• Superfície mate uniforme
• Não requer polimento
• Resistência elevada contra o desgaste

Base: Acrilato / poliuretano
Tempo de secagem (antes de utilizar): < 1 h
Ferramentas de aplicação: Recarga Mopa
Restaurador Bona
Rendimento: 50 m²/L

Mate

WP500313001

1L

10

50

Mate

WP500320001

5L

3

44

Bona Polish Brilho é um produto de manutenção aquoso compatível com uma ampla
gama de superfícies, incluindo os pavimentos de madeira envernizados, pavimentos
laminados, de linóleo e os de PVC. Ao estar reforçado com poliuretano, deixa uma camada
excecionalmente duradoura, o que o torna adequado para utilização tanto em ambientes
domésticos como comerciais. Oferece à superfície lustre novo e proteção contínua face
ao desgaste.
Características:

Dados Técnicos:

• Boa adesão a muitas superfícies
• Não requer polimento
• Resistente às marcas de arraste do
calçado
• Resistência aos escorregamentos segundo a norma DIN 18032:2

Base: Acrilato / poliuretano
Tempo de secagem (antes de utilizar): < 1 h
Ferramentas de aplicação: Recarga Mopa
Restaurador Bona
Rendimento: 50 m²/L

Brilho

WP511013001

1L

10

50

Brilho

WP511020001

5L

3

44

Nº artigo

Quant./Caixa

Caixas/
Pallet

Bona Freshen Up é um produto de manutenção aquoso para a manutenção regular dos
pavimentos de madeira envernizados. Ao ter uma base de dispersão de poliuretano puro,
deixa uma camada excecionalmente duradoura e resistente contra o desgaste, o que o
torna adequado para a sua utilização tanto em ambientes domésticos como comerciais.
Bona Freshen Up é de alto brilho e proporciona aos pavimentos apagados novo resplendor
e lustre. Cumpre com a norma EN 14904:2006 e a norma DIN 18032:2 relativa à resistência
contra os escorregamentos.
Características:

Dados Técnicos:

• Não contém ceras
• Permite aplicações futuras de acabamentos aquosos
• Resistência elevada contra o desgaste

Base: Acrilato / poliuretano
Tempo de secagem (antes de utilizar): < 1 h
Ferramentas de aplicação: Recarga Mopa
Restaurador Bona
Rendimento: 50 m²/L

WP595020002

Bona Remover

Embalagens

5L

3

44

Bona Remover é um decapante de produtos restauradores concentrado, desenvolvido
para eliminar Bona Polish e Bona Freshen Up. Também serve para tratar pavimentos
que se tenham tornado escorregadios e para eliminar marcas pretas da borracha dos
sapatos.
Características:

Diluição:

• Eficaz contra as marcas pretas da borra- • Para eliminar produtos restauradores: 1 L:
cha dos sapatos
5 L de água
• Em muitos casos devolve à superfície
• Para eliminar marcas de arraste do calçado:
a sua resistência contra os escorrega1 tampa: 100 ml de água
mentos
WM650013023

Bona Cleaner

1L

10

50

Detergente concentrado para uma limpeza simples e segura dos pavimentos de madeira
envernizados e os pavimentos de cortiça. Produz pouca espuma e é adequado tanto para
máquinas esfregadoras como para a limpeza manual. Não deixa resíduos escorregadios nem
opacidades.
Características:

Diluição:

• Eficaz e seguro para a madeira
• Pouca formação de espuma
• Cheiro fresco

• Limpeza normal: 1:100
• Pavimentos muito sujos: 1:50

Instalação

Quant./Caixa

Bona Decking Reviver é um decapante para decks formulado para uma limpeza a fundo de
madeiras macias (abeto e pinheiro) sujas e deterioradas e previamente tratadas com óleo,
como o larício, picea e pinho impregnado.

WM635019002

Bona Polish Mate

Embalagens

Lixagem

Nº artigo

Acabamentos

Acabamentos

Lixagem

Bona Decking Reviver

Tipo

Manutenção

Pavimentos de Madeira Envernizados

Manutenção

WM760013001

1L

10

50

WM760020001

5L

3

44
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Acessórios

Instalação

Manutenção

Instalação

Manutenção
Pavimentos de Madeira Oleados

Acabamentos

Lixagem

Bona Care Oil

Nº artigo

Embalagens

Quant./Caixa

Caixas/
Pallet

Prata

Bona Care Oil é um óleo de secagem rápida para manutenção de pavimentos de madeira que
já foram oleados previamente. A sua mistura única, com viscosidade reduzida, de distintos
óleos vegetais oferece uma excelente penetração e emite muito pouco cheiro. Preenche os
poros de madeira para outorgar-lhe uma proteção de longa duração.
Características:

Dados Técnicos:

• Grande rendimento
• Secagem rápida
• Óleo de baixa viscosidade, fácil de
aplicar

Base: Óleos vegetais modificados
Categoria: Óleo endurecedor, de 1
componente
Tempo de secagem (antes de utilizar): 12 h
Ferramentas de aplicação: Bona Woolpad
ou pano de algodão
Rendimento: 50-100 m²/L

NOVO

Neutro

GT525113001

1L

12

44

Branco

GT525213001

1L

12

44

Cinzento

GT525313001

1L

12

44

Manutenção

Bronze
Bona Wax Oil Refresher é um produto de manutenção para Bona Hard Wax Oil. É um
concentrado de óleos e ceras naturais que contém menos de 2% de solventes. Também
pode ser utilizado com Bona Craft Oil, para uma maior proteção contra a água e os líquidos
derramados.
Características:

Dados Técnicos:

• Secagem rápida
• Baixo conteúdo em solventes e emissão
de cheiros reduzida
• Repelência contra a água elevada

Base: Óleos vegetais modificados e ceras
Categoria: Óleo endurecedor, de 1
componente
Tempo de secagem (antes de utilizar): 12 h
Ferramentas de aplicação: Bona Woolpad
ou espátula de aço inoxidável
Rendimento: 50-80 m²/L

Acessórios

Bona Wax Oil Refresher

WP615013001

Bona Soap

1L

12

44

Bona Soap é um detergente com base de óleo vegetal para a limpeza regular e a
manutenção dos pavimentos de madeira oleados. Bona Soap nutre a superfície e deixa
uma película fina que se pode polir para obter maior brilho.

Ouro

Programa Bona
de Tratamento de Pavimentos

Características:

Dados Técnicos:

Respostas corretas para pavimentos de madeira, seja qual for o seu estado

• Suave para as superfícies oleadas
• Limpa e acondiciona a superfície
• Concentrado de longa duração

PH: Aprox. 9
Diluição: 1:50

Os proprietários dos pavimentos comerciais e particulares de
todo o mundo perguntam sempre qual é a melhor maneira de

WM700013005

1L

12

44

WM700020001

5L

3

44

recuperar a beleza original dos pavimentos. Quer se trate de um
aeroporto ou de uma casa particular, a resposta correta para o
tratamento dos pavimentos depende do estado da superfície e
do tipo do pavimento.
Bona, que conta com décadas de experiência e conhecimentos
adquiridos trabalhando estreitamente com profissionais dos
pavimentos de madeira, agora oferece-lhe uma resposta clara

• Bronze:
Limpeza em profundidade e proteção
• Prata:
Lixagem superficial e revestimento
• Ouro:
Lixagem completa e nova superfície

e simples: o Programa Bona de Tratamento de Pavimentos,
com três tipos de tratamentos distintos para as diferentes
necessidades dos pavimentos de madeira.
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Ferramentas
e Acessórios

1

Lixagem

AT31001000

10

Acabamentos

AT31451000

1

AT31005000

1

Rolo pequeno para as beiras do pavimento. De fibra sintética.

10 cm

Rolo de Microfibras

Quant./
Palete

Rolo de poliuretano para aplicar óleos e ceras duras, assim como resinas epóxi.

25 cm

Rolo para Beiras

Quant./Caixa

Rolo que permite poupar tempo ao aplicar vernizes sobre grandes superfícies, como
pavimentos desportivos. Compatível com todos os vernizes e primários aquosos da Bona.

45 cm

Rolo de Poliuretano

Embalagens

Rolo de microfibra /microfelpa densa para aplicar vernizes aquosos com perfeita suavidade.
Com discos laterais, que ajudam a manter a consistência na quantidade que se aplica.

25 cm

Rolo Grandes Superficies

Nº artigo

Manutenção

Rolo de Pêlo Comprido

Tipo

AT31003000

1

Rolo de microfibra para uma aplicação uniforme do verniz uniforme produzindo um baixo
grau de espuma.

25 cm

AT31002200

1

10

10

Para conseguir um pavimento de madeira perfeito, há que contar com as ferramentas apropriadas para o trabalho. Depois de décadas a trabalhar estreitamente com profissionais, Bona
entende tudo o que estes necessitam quando trabalham com pavimentos de madeira. Por
isso as nossas ferramentas e acessórios foram desenvolvidas especialmente para oferecer
uma compatibilidade perfeita com todos os nossos produtos para pavimentos. Nesta secção
encontrará tudo o que é necessário para levar a cabo qualquer trabalho sobre pavimentos de
madeira, a partir de rolos e pistolas aplicadoras até sacos para recolher o pó e ferramentas para
a manutenção dos pavimentos.

1. Envernizamento
2. Instalação
3. Medição
4. Segurança no trabalho
5. Manutenção

60

61

Acessórios

Envernizamento

Instalação

Ferramentas e Acessórios

Quant./
Palete

AT31006000

Envernizamento

Bona Rollerbox

2

22 cm

Manutenção

AT31014001

1

AT31101000

1

Trincha para pavimentos, para aplicar óleos e tintas. Compatível com o extensor telescópico
da Bona.

1
AT953203

1

Cabo de alumínio com um sistema inovador de bloqueio para que resulte a simplicidade
de acoplar e liberar o rolo. Para rolos de 45 cm de largura.

Trincha para Pavimentos 30 cm

Acessórios

AT31405000

Trincha para pavimentos de alta qualidade, com cerdas finas firmemente apertadas.
Adequada para Bona Hard Wax Oil e Bona Decking Oil.

20 cm

Trincha para pavimentos muito duradoura, com cerdas finas firmemente apertadas,
fabricada especialmente para aplicar vernizes aquosos e tintas aquosas. Fornece-se com
um protetor para a guardar e transportar de forma segura.

30 cm
45 cm

AT31451001

AT953214

1

1

Cabo Aplicador

Cabo aplicador com cabeça giratória para a recarga aplicador de óleos da Bona.

Cabo para rolos de 55 cm.
45 cm

55 mm

AT31006100

1

Recarga Aplicador de Óleo

AT954225

1

Aplicador fabricado em fibra sintética para aplicar óleos de baixa viscosidade. Também é
adequado para aplicar Bona Nordic Tone e Bona Rich Tone.

Barras extensoras profissionais de alumínio com sistema de bloqueio para a libertação
rápida do rolo.
45 cm
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Quant./
Palete

1

Cabo anticorrosivo para rolos de 25 cm.

25 cm

Extensor Telescópico

Quant./Caixa

Acabamentos

Acabamentos

AT31004000

Trincha para Pavimentos 20 cm

Cabo de Rolo 55 cm

Embalagens

Cabo para rolos de 10 cm.

10 cm

Cabo de Rolo 45 cm

Nº artigo

Protetor para rolos que os mantém húmidos e seguros durante a armazenagem e o
transporte.

Vermelho /
Cinzento

Trincha para Pavimentos 22 cm

Cabo de Rolo 25 cm

Tipo

Instalação

Quant./Caixa

Rolo para pintar as linhas de recintos desportivos. Maior diâmetro para um melhor
revestimento.

55 mm

Cabo de Rolo 10 cm

Embalagens

Lixagem

Nº artigo

Lixagem

Rolo de Marcação

Tipo

Manutenção

Envernizamento

Ferramentas e Acessórios

80–170 cm

AT31401001

1

110–200 cm

AT31401002

1

AT954224

1
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Acessórios

Instalação

Ferramentas e Acessórios

Embalagens

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Cabo aplicador com cabeça giratória para a recarga aplicadora americana da Bona.

Envernizamento

Panos para Óleo

Tipo

AT956904

Acessórios

AT31302001

Lâmina Comprida

Frasco de mistura com marcas claras de volume que facilitam a decantação dos vernizes
de 2 componentes. Inclui marcas para Bona Traffic HD, Bona Traffic, Bona Traffic Anti Slip,
Bona Naturale 2-comp. e Bona Wave.

máx. 1.9 L

1

30031

1

50

Espátula de aço inoxidável para vernizes aquosos, óleos e emplastres.
27 cm

AT959201

1

35 cm

AT31360350

1

Lâmina para pavimentos, para chegar a zonas de acesso difícil, como as esquinas e à volta
dos rodapés.
4 cm

AT929502

Bona por todo o mundo

Praga, República Checa

1

SALA SMETANA

Lâmina de Recarga

64

72 quantidades

Protetores de plástico para o calçado de uma só utilização.

AT33051000

Espátula de Aço Inox

10 quantidades

Raspador resistente ao óleo para uma aplicação rápida e simples dos óleos da Bona.
Compatível com o Extensor telescópico da Bona.

50 cm

Protetores de Calçado

AT32086000

Manutenção

Manutenção

Raspador para Óleo

AT956903

Quant./
Palete

Acessórios

Acabamentos

Aplicador de espuma e fibra sintética, para aplicar vernizes aquosos.

46 cm

Quant./Caixa

1

Frasco de Mistura
Recarga Aplicadora
Grandes Superfícies

Embalagens

Panos de algodão anti rutura para trabalhos de oleamento,, limpeza e polimento.

50 x 55 cm
46 cm

Nº artigo

Instalação

Nº artigo

Lixagem

Cabo Aplicador
Grandes Superfícies

Tipo

Ferramentas e Acessórios

Acabamentos

Envernizamento

Lixagem

Instalação

Ferramentas e Acessórios

4 cm

AT929503

1

2 cm

AT929504

1

A sala Smetana, na Casa Municipal de Praga, é a sede da
Orquestra Sinfónica de Praga. Os profissionais da Bona
levaram a cabo uma renovação completa dos seus 150 m2 de
pavimento de pinho, assim como uma limpeza em profundidade
de toda a sala em apenas 36 horas. O cenário foi lixado até
chegar à madeira natural utilizando um disco de rede Bona de
grão P50 seguido de outro de grão P60, outro de grão P80
e outro de grão P100. Depois foi aplicado uma camada de
verniz Bona Prime Classic, seguido de duas camadas de Bona
Traffic HD, e ficou pronto para usar. O salão principal foi limpo
com a máquina Bona PowerScrubber e o Bona Deep Clean de
limpeza, e depois foi lixado com os abrasivos Bona Diamond.
Como toque final, foi aplicado Bona Traffic HD.

Manutenção
Acessórios

Quant./
Palete

Características:

Conteúdo:

• Adequado para madeiras de qualquer tipo
e cor
• Permite preencher grandes riscos e cavidades da superfície
• Reparações rápidas; a reparação fica
pronta em poucos minutos

•
•
•
•
•

Maçarico a gás
20 barras de cera
Raspador
Pano de limpeza
Agulha

Instalação

Maçarico a Gás

AT32053001

1

02 Pinheiro

AT32053002

1

03 Carvalho
escuro

AT32053003

1

04 Faia

AT32053004

1

05 Pereira

AT32053005

1

06 Carvalho

AT32053006

1

07 Cerejeira

AT32053007

1

08 Bétula

AT32053008

1

09 Carvalho
claro

AT32053009

1

10 Freixo

AT32053010

1

11 Castanho

AT32053011

1

12 Amarelo

AT32053012

1

13 Casca
de ovo

AT32053013

1

14 Cinzento

AT32053014

1

15 Creme

AT32053016

1

16 Vermelho

AT32053017

1

17 Verde

AT32053019

1

18 Azul

AT32053020

1

19 Branco

AT32053021

1

20 Preto

AT32053022

1

Nº artigo

Espátula Dentada

Misturador

AT31444000

10

5 mm

AT31344402

10

Para misturar primários e adesivos de 2 componentes.

AT32051080

1

Alavanca de Tração para aplicar pavimentos. De 55 cm de comprimento.

1

Para eliminar borbulhas de ar em massas niveladoras. De 50 cm de largura.

AT32052500

1

Sapatos com Pregos que permitem andar sobre materiais recém-aplicados como massas
niveladoras e primários epóxi.

AT32055000
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1

AT31444001

50 cm

Sapatos de Pregos

1

3 mm

AT32033000

Rolo de Dentes

Quant./
Palete

Para a aplicação de massas niveladoras.

80 mm

Alavanca de Tração

Quant./Caixa

Para a aplicação de massas niveladoras. Altura ajustável.

560 mm

Lâmina Dentada R2 560 mm

Embalagens

Maçarico a gás para fundir cera e reparar falhas em pavimentos de madeira. Consegue
temperatura de trabalho diretamente.

AT32053100

1

01 Transparente

Tipo

Instalação

Quant./Caixa

Um kit completo para efetuar reparações rápidas e simples de falhas das superfícies de madeira,
de cortiça e laminadas. O kit está composto por 20 barras de cera muito duradouras e um
maçarico de gás para fundir a cera. As diferentes cores múltiplas do kit adaptar-se-ão à maioria
dos tipos de madeiras, mas também podem ser combinadas distintas ceras para obter o tom
ideal. A cera fundida não mingua, o que permite preencher falhas importantes da superfície.
Uma vez aplicada, a cera forma uma superfície dura e resistente contra o desgaste.

AT32053600

Barras de Cera Reparadoras

Embalagens

Lixagem

Nº artigo

Acabamentos

Acabamentos

Lixagem

Kit de Reparação

Tipo

Manutenção

Envernizamento

Ferramentas e Acessórios

Acessórios

Instalação

Ferramentas e Acessórios

1 par
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Instalação

Embalagens

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Nº artigo

Hidrómetro GANN RTU 600

Embalagens

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Instrumento de medição quádruplo para madeira, sub-pavimentos, humidade do ar e
temperatura. Elétrodo RF-T28 incluído.

Lixagem

Toalhas de limpeza para materiais difíceis de eliminar. O tecido de textura permite uma
limpeza em profundidade e uma eliminação fácil da sujidade.

Medição

Lixagem

Bona Toalhas de Limpeza

Nº artigo

Ferramentas e Acessórios

AT37004000
72

Manutenção

Embalagens

Quant./Caixa

Quant./
Palete

Ampolas de carboneto de cálcio para o higrómetro de carboneto GANN CM.

AT37001020

20 pcs

20

AT37001100

100 pcs

100

AT37008000

Ferramenta de comprovação

Acessórios

Kit completo com todas as ferramentas necessárias para efetuar uma medição profissional
e estandardizada da humidade.

Cunha

68

1

Para medir o desnível da superfície

AT37012000

AT37001200

1

Comprovador da dureza da superfície para tijoleiras. Placa guia incluída.

AT37010000

Hidrómetro CM Carboneto

Acabamentos

Ampolas de Carboneto de Cálcio

Nº artigo

Medidor de humidade para tijoleiras. Não destrutivo.

Manutenção

Hidrómetro GANN Compact B

Medição

1

Acessórios

AT322100

Acabamentos

Instalação

Instalação

Ferramentas e Acessórios

1

1
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Instalação

Ferramentas e Acessórios
Segurança no trabalho

Embalagens

AT33011100

20

AT33012100

10

Máscara anti-pó P3 contra partículas de pó respiráveis, com válvula de exalação. Pode ser
limpa, pelo que é reutilizável.

Manutenção

3 M Máscara Anti-pó 9332

AT33013100

Acessórios

Manutenção
Cabo Aplicador Polish

Tipo

Nº artigo

10

Embalagens

Quant./Caixa

Pode
reve ser
stido
c om
um v
e

Quant./
Palete

r n iz

Cabo aplicador de restaurador que inclui uma recarga superior de algodão fino. Adequado
para Bona Freshen Up e Bona Polish.

40 cm

Recarga de Algodão

Quant./
Palete

Máscara anti-pó P2 contra partículas de pó respiráveis.

Acabamentos

3M Máscara Anti-pó 9332

Quant./Caixa

Máscara anti-pó P1 contra partículas compactas.

Lixagem

3M Máscara Anti-pó 9310

Nº artigo

AT31409000

1

Bona Craft Oil 2K – Rendimento, versatilidade e design

Ferramenta para aplicar Bona Freshen Up e Bona Polish.
40 cm

AT31409001

Aproveitar todo o potencial de um óleo

1

Obtenha o aspeto e o tato acolhedor de um pavimento oleado, com a
proteção de um verniz. A fórmula única do Bona Craft Oil 2K proporciona
um tempo de secagem acelerado e uma resistência contra o desgaste
reforçada.
Funciona perfeitamente numa ampla variedade de espécies de madeiras,
inclusivamente aquelas que costumam ocasionar problemas com outros
produtos, como a madeira de jatobá, cerejeira, nogueira, entre outras.
Oferece uma superfície forte e formosa, resistente à água e às manchas, e
fica pronta para uma utilização leve em apenas 8 horas.
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Sistema de envernizamento com qualquer verniz Bona

1.

Lixagem - Grossa e média com a lixadeira Bona Belt e Bona Edge ou
o Bona Power Drive

2.

Aplicação - Bona Mix&Fill Plus com uma espátula

3.

Lixagem - Fina com as lixadeiras Bona Belt e Bona Edge

4.

Lixagem - Final com Bona FlexiSand

5.

1ª aplicação - Escolha um dos seguintes primários Bona e aplique-a com
um rolo de microfibra Bona

Bona White
Aspeto branqueado 1-3
camadas com rolo

6.

Bona Natural
O aspeto da
madeira natural 1-2
camadas com rolo

Bona Mega
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem:
1-2 h
(20 °C, 60 %)

1. Sistema de envernizamento com qualquer verniz Bona

Bona Intense
Coloração média
1 camada com rolo

Bona Amber
Coloração rica
2 camadas com rolo

Bona Quick
Gel de secagem rápida
3 camadas com rolo

2ª aplicação - Escolha um dos seguintes vernizes Bona e aplique-o com um rolo de
microfibra Bona
Desgaste doméstico

Conselhos de aplicação

Bona Classic
O 4x4
1-3 camadas com rolo

Rendimento: 8-12 m2/L
Tempo de secagem: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

Desgaste elevado

Desgaste muito elevado

Bona Mega
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem:
2-3 h
(20 °C, 60%)

Bona Traffic HD
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem:
2-3 h
(20 °C, 60%)

or

or

Bona Traffic
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem:
3-4 h
(20 °C, 60%)

Bona Traffic
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem:
3-4 h
(20 °C, 60 %)

2. Sistema de tratamento com Bona Traffic Natural
3. Sistema de envernizamento com Bona Sportive System
4. Sistema de oleamento com Bona Craft Oil 2K
5. Sistema de oleamento Bona Oil

7.

Lixagem intermédia com Bona FlexiSand ou Bona Buffer

8.

3ª aplicação - Com o mesmo verniz Bona que se tenha aplicado antes

9.

Se for esperado um tráfego extremo, recomenda-se aplicar uma camada
adicional de verniz

6. Sistema de enceramento com cera dura Bona Hard Wax Oil
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Sistema de envernizamento com Bona Sportive System

Aspeto de madeira natural

1.

Lixagem - Grossa e média com as lixadeiras Bona Belt e Bona Edge, ou o
Bona Power Drive

Lixagem - Grossa e média com as lixadeiras Bona Belt e Bona Edge, ou o
Bona Power Drive

2.

Aplicação - Bona Mix&Fill Plus com uma espátula

2.

Aplicação - Bona Mix&Fill Plus com uma espátula

3.

Lixagem - Fina com as lixadeiras Bona Belt e Bona Edge

3.

Lixagem – Fina com as lixadeiras Bona Belt e Bona Edge

4.

Lixagem - Final com Bona FlexiSand

4.

Lixagem – Final com Bona FlexiSand ou Bona Buffer

5.

1ª Aplicação – Bona Sportive Primer com um rolo
de microfibra Bona

5.

1ª aplicação - Bona Natural com um rolo de microfibra Bona

Desgaste doméstico
Bona Natural
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem: 1-2 h
(20 °C, 60 %)

6.

2ª aplicação - Bona Mega Natural
com um rolo de microfibra Bona
Mega Natural
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem:
2-3 h
(20 °C, 60 %)

7.
8.
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Rendimento: 8-12 m2/L
Tempo de secagem: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

1.

Desgaste muito elevado
Bona Natural
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem: 1-2 h
(20 °C, 60 %)

2ª Aplicação – Bona Traffic Natural
com um rolo de microfibra Bona
Traffic Natural
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem: 3 h
(20 °C, 60 %)
Mistura Bona Naturale 2-comp, com
o endurecedor e agite durante 2 min

Lixagem intermédia com Bona
FlexiSand ou Bona Buffer

Lixagem intermédia com Bona
FlexiSand ou Bona Buffer

3ª Aplicação – Bona Mega Natural

3ª Aplicação – Bona Traffic Natural

Rendimento: 8-12 m2/L
Tempo de secagem: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

Bona Sportive Primer
Rendimento: 8-10 m2/L
Tempo de secagem: 2-3 h
(20 °C, 60 %)

Bona Sportive Finish
Rendimento: 8-10 m2/L
Tempo de secagem: 2-3 h
(20 °C, 60 %)
Misture Bona Sportive Finish
com o endurecedor Bona
Sportive Hardener e agite
durante 1 min

6.

2ª Aplicação – Bona Sportive Finish com um rolo
de microfibra Bona

7.

Lixagem intermédia com Bona FlexiSand ou Bona Buffer

8.

Aplicação – Marque as linhas com Bona Sportive Paint

9.

Lixagem intermédia com Bona FlexiSand ou Bona Buffer e o sistema Bona Scrad

10.

3ª e 4ª aplicação - Bona Sportive Finish com um rolo de microfibra Bona

Bona Sportive Paint
1 L para aprox. 80 m x 5 cm de linhas
1 L para aprox. 100 m x 4 cm de linhas
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Sistema de oleamento Bona Oil

Sistema de oleamento com Bona Craft Oil 2K

1.

Lixagem – Grossa e média com as lixadeiras Bona Belt e Bona
Edge, ou o Bona Power Drive

2.

Aplicação – Bona Mix&Fill Plus com uma espátula

Lixagem – Fina com as lixadeiras Bona Belt e Bona Edge

3.

Lixagem – Fina com as lixadeiras Bona Belt e Bona Edge

4.

Lixagem – Final com Bona FlexiSand ou Bona Buffer

4.

Lixagem – Final com Bona FlexiSand ou Bona Buffer

5.

Aplicação – Bona Craft Oil 2K

5.

Aplicação do sistema de oleamento Bona Oil - Escollha um dos 3 tratamentos disponíveis:

6.

Elimine o óleo que sobrar com pano de algodão

7.

Aplicação – Bona Traffic HD, Bona Traffic ou Bona Traffic
Natural depois de um min. De 8 h (12 h no caso de óleo
pigmentado)

1.

Lixagem - Grossa e média com as lixadeiras Bona Belt e Bona
Edge, ou o Bona Power Drive

2.

Aplicação – Bona Mix&Fill Plus com uma espátula

3.

8.
9.

Rendimento: 8-12 m2/L
Tempo de secagem: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

Rendimento: Aprox. 30 m2

Tratamento com óleo

Rendimento: 8-10 m2/L
Tempo de secagem: 3-4 h
(20 °C, 60 %)

Bona Traffic HD
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem: 2-3 h
(20 °C, 60 %)

o
Traffic Natural
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem: 3 h
(20 °C, 60 %)

10.
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Se for esperado um tráfego extremo, recomenda-se aplicar uma camada
adicional de verniz

Tratamento com óleo
e com Bona Rich Tone

Aplique Bona Nordic Tone com uma
recarga aplicadora de óleos. Deixe que
seque durante 4 ou 5 horas

Massageie o óleo para que penetre na
madeira utilizando um pad verde
para óleo neutro ou um pad
vermelho para óleo de cor,
instalado na máquina
Bona FlexiSand

Lixagem fina com Bona FlexiSand e
um pad Bona Scrad. Elimine o pó
com um aspirador.

Lixagem fina com Bona FlexiSand e um
pad Bona Scrad. Elimine o pó
com um aspirador

Elimine o óleo sobrante com um pano
de algodão e deixe-o secar

Aplique Bona Craft Oil com
um raspador de borracha,
uma espátula de aço ou
um pad Bona Woolpad
até saturar a madeira

Aplique Bona Craft Oil com
um raspador de borracha,
uma espátula de aço ou um
pad Bona Woolpad até
saturar a madeira

Para obter os melhores resultados, pode
polir em seco a superfície com um pad
Bona Woolpad

Massageie o óleo para que penetre na
madeira utilizando um pad vermelho
instalado na máquina Bona FlexiSand

Massageie o óleo para que penetre na
madeira utilizando um pad vermelho instalado na máquina Bona FlexiSand

Elimine o óleo sobrante com um
pano de algodão
e deixe-o secar

Elimine o óleo sobrante com um
pano de algodão
e deixe-o secar

Para obter os melhores resultados,
pode polir em seco a superfície com
um pad Bona Woolpad

Para obter os melhores resultados,
pula em seco a superfície com um pad
Bona Woolpad

Sistema de enceramento com cera
dura Bona Hard Wax Oil

Aplique uma camada fina de Bona Hard
Wax Oil. Deixe que seque
durante 8-10 horas

o
Bona Traffic
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem: 3-4 h
(20 °C, 60 %)

Tratamento com óleo e com
Bona Nordic Tone

Aplique Bona Craft Oil com um raspador
de borracha, uma espátula de aço ou
um Wood pad ou um pad castanho ou
vermelho até saturar a madeira

Lixagem intermédia com um pad Bona Scrad

2ª Aplicação – Com o mesmo produto que na camada anterior

Rendimento: 8-12 m2/L
Tempo de secagem: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

Bona Nordic Tone
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem: 2-3 h
(20 °C, 60 %)

Aplique Bona Rich Tone com uma recarga
aplicadora de óleos. Deixe que seque
durante 4 ou 5 horas
Bona Rich Tone
Rendimento:
8-10 m2/L
Tempo de secagem: 2-3 h
(20 °C, 60 %)
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Sistema de enceramento com cera dura com Bona Hard Wax Oil
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e

1.

Lixagem – Grossa e média com as lixadeiras Bona Belt e Bona Edge,
ou o Bona Power Drive

2.

Aplicação – Bona Mix&Fill Plus com uma espátula

3.

Lixagem – Fina com as lixadeiras Bona Belt e Bona Edge

4.

Lixagem – Final com Bona FlexiSand ou Bona Buffer

5.
5.1

Rendimento: 8-12 m2/L
Tempo de secagem: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

Mate / Acetinado
1ª Aplicação – Bona Hard Wax Oil.
Aplique uma camada fina com um rolo
de poliuretano de 25 cm Bona
Ferramenta de aplicação: Rolo
de poliuretano 25 cm Bona
Bona Hard Wax Oil
Rendimento: Depende do tipo
de madeira: aprox. 1L para
20-24 m2.
Tempo de secagem: 6-8 h

A potência da flexibilidade

5.2

Lixe com um pad Bona Scrad

5.3

2ª Aplicação – Aplique uma
camada muito fina com um
rolo de poliuretano
de 25 cm Bona

Bona FlexiSand 1.9 – Maior potência para as superfícies mais duras
Apresentamos a nova incorporação ao versátil sistema Bona FlexiSand Pro System: a
Bona FlexiSand 1.9. Entre as suas prestações inovadoras encontram-se o seu motor
ainda mais potente e o seu maior peso, o que reforça a capacidade do seu sistema de
lixagem em qualquer direção.
O seu motor de 1,9 kW oferece mais 25% de potência e, combinado com o peso
adicional da máquina, reduz o esforço e o tempo necessários durante os trabalhos de
lixagem mais exigentes. Com o Bona Power Drive, lixar até chegar à madeira natural
é agora ainda mais rápido e simples. E com o Disco Bona exclusivo para betão, o
trabalho de lixar as superfícies de betão é agora muito mais eficaz.
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Tira de parquet e
réguas de parquet
mosaico 1 camada
(maciço) elementos
sem tratamento

SAGRADA FAMÍLIA
A construção em curso da basílica da Sagrada Família
em Barcelona, desenhada pelo célebre arquiteto catalão
Antoni Gaudí, recebe à volta de 4 milhões de visitantes
cada ano. Como solução ao barulho que o pavimento
tradicional de pedra maciça produzia, o arquiteto
responsável pela construção em curso, Jordi Bonet,
optou por um pavimento de cortiça com uma camada
de primário Bona Intense seguida de duas camadas de
Bona Traffic HD.

Elemento de
parquet de 1
camada
pré-acabamento
em
fábrica

Elemento de parquet
multicamada
pré-acabamento
em fábrica

Elemento de parquet
multicamada, sem
tratamento
Calçada
de madeira
(madeira maciça)

Construção do
sub-pavimento
Betonilha flutuante,
incluídas as
de sulfato de
cálcio, também
com sistemas
de aquecimento
radiante e massas
niveladoras

Substrato
de madeira
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D720

D710

D705

R870T

R860

R850/R850T

R848

R844/R845

R777/R778

Rendimento
g/m2

R770

Pavimento

Norma
EN/DIN

Tipo

EN 13226

Tira de parquet de carvalho e madeiras similares

1000/1250

 

–

      

EN 13226

Tira de parque de faia e madeira similares de
absorção elevada

1000/1250

 

–

–

EN 13488

Régua de parquet mosaico (incrustada)

850

 

–

      

EN 13228

Blocos/revestimento sobre madeira, carvalho ou
madeira similar Largura / grossura < 5/1

1000/1250

 

–

–

     

EN 13228

Blocos/revestimento sobre madeira, faia e madeiras
similares de absorção elevada Largura / grossura < 5/1

1000/1250

 

–

–

–

prEN 14761

Pavimento de madeira – parquet de madeira maciça
– mosaico de tábuas vertical, tábua larga e ladrilho
modular – 10 / 16 / 22 mm

1000/1250

 

–

–

     

EN 13227

Pavimento de madeira – produtos de lamparquet
maciços de até 25 x 5 cm, carvalho e madeiras similares

1000

 

–

–

     

EN 13227

Pavimento de madeira – produtos de lamparquet
maciços de até 25 x 5 cm, faia e madeiras similares
de absorção elevada

1000

 

–

–

   

–



EN 13629

Pavimento de madeira maciça e elementos
compostos de pavimentos de madeira maciça

1000

 

–

–

  

–

–

–

EN 13629

Pavimento de madeira – produtos de lamparquet
maciços de mais de 25 x 5 cm

1250/1500

 

–

–

–

–

–

–

EN 13488

Formatos pequenos, carvalho e madeiras similares

850

 

–

      

EN 13488

Formatos pequenos, faia e madeiras similares de
absorção elevada

850

 

–

–

  

–

–

–

EN 13226

Tiras de parquet macheadas

1000/1250

 

–

–

–

–

–

–

EN 13489

Tiras parquet bicamada

EN 13489

Tábua parquet bicamada

EN 13489

Multicamada: < 13 mm de grossura

1250

         

EN 13489

Multicamada: 10-13 mm de grossura, menos
de 1200 mm

1250

         

EN 13489

Multicamada: 10-13 mm de grossura, mais
de 1200 mm

1250

      

EN 13489

Bicamada

1000

         

DIN 68702

Calçada de madeira RE (residencial) e WE
(comercial) de até 40 mm de grossura

1000/1500



–

–

–

–

–

–

  

DIN 68702

Calçada de madeira GE
> 40 mm de grossura (industrial)

1250/1500

–

–

–

–

–

–

–

–

1000
1000/1250

   

–

–

–







–

–

–



–

         
      

–

–

–

–

–

–

–

–

Material aglomerante segundo norma
EN 13813

Tipo de sub-pavimento

CT

Betonilha de cimento (com aquecimento radiante)

         

CA

Betonilha de sulfato de cálcio (com aquecimento
radiante)

      

–

–

–

CA

Betonilha flutuante de sulfato de cálcio

      

–

–

–

AS

Betonilha de asfalto colado, bem lixada**

      

–

–

–

CT/CA

Compostos de nivelamento

         

Aglomerados, Painéis de partículas orientados
(OSB), madeira laminada

         

* A utilização de uma espátula de dentes finos ou grossos depende do estado do sub-pavimento e das dimensões dos elementos do parquet
** Para a utilização de adesivos à base de silano da Bona, é necessário aplicar um primário de proteção, como Bona R540 ou Bona 410,
antes da instalação do parquet
*** Pode ser utilizado Bona R848 sempre que as condições sejam as adequadas para a instalação de parquet de madeira maciça como,
por exemplo, o parquet em mosaico e em blocos, que apresentem as dimensões adequadas. Por favor, entre em contacto com a sua equipa
técnica local da Bona para obter mais informação.
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Índice de adesivos da Bona
Resumo das propriedades técnicas dos nossos primários e adesivos reativos

Nome
do produto

Base

Rendimento
do primário,
em g/m2

Rendimento como
barreira anti-humidade em betonilhas
de cimento ou
pavimentos de
betão, em g/m2

Efeito da barreira
até um conteúdo
em humidade
residual máximo

Tempo de secagem
em geral / Tempo
de secagem em
combinação com
os nossos adesivos
reativos

R410*

Resina epóxi, de
2 componentes

Aprox. 150–250

Aprox. 500
(duas Aplicações)

Sim, até um máx.
de 5,0 CM%

24 h com Bona R770/
R777/R778 e com Bona
R844, R845, R848. R850/
R850T, R860 y R870T

R540

Poliuretano, de 1
componente

Aprox. 150–250

Aprox. 300
(duas Aplicações)

Sim, até um máx.
de 4,0 CM%

1 h com Bona R770/
R777/ R778, 4 h com
Bona R845, e 24 h com
Bona R844, R848, R850/
R850T, R860 y R870T

R580* (1K)

À base de silano

500–1000

500–1000

Sim, até um máx.
de 5,0 CM% ou 90 % de
humidade relativa do ar

4 h com todos os
adesivos à base
de silano da Bona

R580 * (2K)

À base de silano

500–1000

500–1000

Sim, até um máx.
de 5,0 CM% ou 90 % de
humidade relativa do ar

2 h com todos os
adesivos à base
de silano da Bona

*Pode-se espalhar areia de quartzo (tamanho do grão: 0,3 - 0,8 mm) antes de utilizar uma massa niveladora Bona.

Aviso especial:
• Bona R410 pode ser diluído em 20% de Bona S100 para conseguir uma maior penetração da imprimação.
• Normalmente é necessário riscar os pavimentos de betão com pré-tratamento mecânico.
• Para obter qualquer informação adicional sobre algum processo, por favor, consulte as nossas fichas técnicas em www.bona.com

Muito importante: As nossas sugestões e recomendações facilitam-se cuidadosamente segundo os nossos termos e condições gerais. Os parâmetros de instalação e trabalho estão avaliados pelo nosso conhecimento especialista. No entanto, isto
não garante a integridade dos mesmos, nem exime da verificação final das propostas e dos produtos, e a sua adequação à
utilização prevista (aconselha-se, por exemplo, criar áreas de amostras, segundo a norma DIN 18356). Assume-se que se terão
em conta os avisos das embalagens, as etiquetas, as fichas técnicas e as instruções de utilização, manipulação e processamento, assim como as indicações e as normas e diretrizes técnicas correspondentes, e que a realização do trabalho estará a cargo
de um profissional adequado.
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Agora mesmo tem nas suas mãos o catálogo mais completo de
toda a nossa gama de inovações sustentáveis. Nele encontrará
informação pormenorizada dos produtos além de conselhos
sobre como os aplicar na instalação, na renovação e na manutenção dos pavimentos de madeira.
Todos os produtos Bona estão otimizados para conseguir uma
compatibilidade completa entre eles e foram desenvolvidos especialmente para satisfazer os requisitos funcionais, estéticos e
meio ambientais mais exigentes. Nesta edição encontrará soluções novas e fascinantes que levam mais além a nossa paixão
pelos pavimentos de madeira. Abra-o e descubra tudo o que
necessita para aproveitar o melhor dos pavimentos de madeira.

www.bona.com/pt

© Bona AB, Suécia. Todos os direitos reservados.

O sistema integral que engloba tudo o que é
necessário para os pavimentos de madeira

