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GulvslipingBona Power Drive NEB 
Brukerveiledning børsting av gulv.

Bona FlexiSand er en kraftig og fleksibel slipemaskin som kan utstyres med flere typer 
verktøy for mange typer sliping på forskjellige overflater. Maskinen er tilgjengelig i to 
versjoner med forskjellig motorkraft 1,5 kW og 1,9 kW. Med sin kraftige motor og 
robuste konstruksjon sliper den jevnt, raskt og enkelt, selv under tøffe forhold. Bona 
FlexiSand er forberedt på Bona Power Drive, en unik føringskive som muliggjør kraftig 
roterende sliping for å renovere tre- eller parkettgulv.

Bona Power Drive NEB er en andre generasjons føringskive for kraftig, 
retningsuavhengig sliping og børsting av tregulv. Bona Power Drive NEB er utviklet 
med klikk-on teknologi, som lar deg bytte verktøy på føringskive raskt og effektivt. 
Bona Power Drive NEB kan brukes til å slipe tregulv, akkurat som den tradisjonelle 
Bona Power Driven, men med bare ett klikk kan du bytte verktøy fra slipeskiver til 
børster. Med Bona Power Drive NEB og børstene montert, er det mulig å lage et 
børstet utseende og karakter på eksisterende tregulv.

Fordelen med en retningsuavhengig sliping og børsting er brukervennlighet og et lite 
behov for kantsliping, ettersom dette systemet bare setter igjen 3-4 cm, som må 
børstes med en kantemaskin.

Bona Flexisand med Bona Power Drive NEB er lett å manøvrere i trange og smale rom 
og kan brukes uansett retningsuavhengig.

• For kraftig og fleksibel sliping og børsting av tregulv
• Klikkteknologi
• Reduserer behovet for kantsliping.
• Gir glimrende sliperesultat
• Sikker håndtering, ingen risiko for stoppmerker
• Egnet til Bona DCS 70, støvfritt slipesystem

Bona FlexiSand 1.9 

4 

Laget for:

Antall skiver:

Diameter på skiver:  150 mm

ASK3199940991  

ASK3199941010  

ASK3199941020  

ASK3199941030  

Power Drive NEB Støvkappe XL

NEB Borrelåsskiver (4 stk)

NEB Tynex børste (4 stk)

NEB Metall børster (4 stk)

Les nøye igjennom hele brukermanualen og sikkerhetsinstruksjonene for Bona

Flexisand 1.9 før bruk.

Bona Flexisand 1.9 må kobles til en støvsuger for å minimere spredningen av skadelig
støv. Vi anbefaler at du bruker Bona DCS 70 for støvfri sliping.
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GulvslipingBona Power Drive NEB 
Brukerveiledning

Startinstruksjon: 

1. Pass på at håndtaket er helt oppslått.
2. Legg Flexisand 1.9 ned for å montere Bona Power Drive NEB.
3. Kontroller at den lille låsen på Bona Power Drive NEB er i åpen posisjon.
4. Sett inn føringsskiven uten slipeskiver eller børster montert.
5. Når føringsskiven er montert og er i riktig posisjon, kan låsebolten foldes

ned og forhindre at drivplaten med tilbehør faller av under arbeidet.
6. Sett på borrelåsskiver eller børster
7. Løft Bona Flexisand opp og koble den til 220V
8. Maskinen kan nå brukes.

Følgende slipemetoder er utviklet for optimal sliping med så høy avvirking som mulig. 
Det kan være nødvendig å endre kornstørrelsen, avhengig av hardhet i treverket samt 
lokale forhold og krav.

Anbefalt metode
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1. Slip gulvet på vanlig måte slik at det er klart for behandling.

2. Bruk en mopp og ha vann på hele gulvet slik at hele flaten er våt. Er det større
flater kan det være hensiktsmessig å dele opp i områder på ca 10-15 kvm.

3. Slip kantene med SupraFlex påsatt først stålbørste og så Tynexbørste

4. Sett stålbørster på PowerDrive NEB.

5. Slip over hele gulvflaten til den blir tørr.

6. Sjekk at resultatet er som forventet, kjør evt. en gang til.

7. Sett på Tynex børstene og puss hele flaten til skarpe kanter er jevnet ut.

8. Sett på Borrelåssektorer på PowerDrive og Bona Diamantsliperondeller P240
med mellomleggsrondeller og slip til ripefri finish.

9. Gulvet behandles med Bona oljesystem, lakker eller Craft Oil 2-K.
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