
Vakre tregulv med Bona Oil System
Visuelle effekter, beskyttelse og vedlikehold

Bona er et verdensledende, svensk selskap etablert i 1919. med et innovativt konsept 

for behandling av tregulv. Gjennom sine samarbeidspartnere og distributører er selskapet 

representert i mer enn 50 land over hele verden, noe som gir en unik nærhet til håndverkere 

og sluttbrukere.

Vår lidenskap for tregulv gjør oss i stand til å tilby varige, bærekraftige løsninger som 

imøtekommer alle behov norske tregulv og deres eiere måtte ha for moderne og 

miljøtilpassede løsninger.. 

Norsk representant og importør
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Vi tar lidenskapen ett steg lenger

The Unique Effects 
of Oiled Wooden Floors

Det er noe uimotståelig med et vakkert oljet gulv. Den unike strukturen, det naturlige 

fargene og hver eneste årring og kvist gir treverket karakter. Det er et unikt materiale 

som også får mer karakter med årene.

Siden 1919, har Bona arbeidet kontinuerlig med å få fram det beste i tregulv. Pionerarbeidet 

startet i 1979 med markedets første vannbaserte lakker og etter dette har vi hatt en 

kontinuerlig prosess gående for å utvikle og forbedrede våre innovative løsninger som gir 

flotte resultater. Bona jobber målrettet for å levere bærekraftige produkter som er sikre 

både å jobbe og å leve med. Denne målsettingen har gjort oss til ledende i verden på 

systemer for  behandling, vedlikehold og pleie av tregulv.

Vi tar nå vår lidenskap for gulv til en ny dimensjon ved lanseringen av et komplett 

utvalg av produkter og løsninger for oljede tregulv.
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Ett system for hele gulvets livsløp

Det nye olje-sortimentet Bona Oil System, gjør det mulig å skape 2-dimensionale effekter 

som løfter fram tregulvets ulike karakterer. Med holdbarhet og sikkerhet i tankene, har 

vi utviklet ett system som har et eksepsjonelt lavt VOC-innhold i hele det oljede gulvets 

livsløp.

Bona Oil System gir profesjonelle gulvslipere alt de behøver for å skapa vakre oljede 

tregulv, et system som gir flere muligheter till økt lønnsomhet.

Grunnbehandling
Bonas grunnolje, Bona Craft Oil gir gulvet et langt liv. Bona Craft Oil trenger dypt inn i treet,  

styrker og beskytter fra innsiden. Treet beholder sin naturlige karakter og overflaten er 

vanntett og lett å rengjøre. 

Gulv utsatt for økt slitasje behandlet med Bona Hard Wax Oil som gir gulvet en ekstra 

beskyttelse.

Vedlikehold  og pleie
Et levende gulv trenger omsorg og vedlikehold. Derfor er Bonas vedlikeholdsprodukter for 

oljede gulv spesielt utviklet for å forbedre utseendet og følelsen av et naturlig tregulv, mens 

de beskytter mot slitasje og fukt. Påfør med Bona Flexi Sand og Bona UllPad for en jevn 

arbeidsprosessen og en vakker finish. 

Med lavt VOC-innhold, sikrer Bona vedlikehold og pleieprodukter et langt og sunt liv for ditt 

gulv og din familie.

• Senket VOC-innhold

• Motstandskraft mot vann

• Klarer hard slitasje

• Fornyer og bevarer

• Lettbearbeidet

• Lang livslengde

Forbehandling og effekter

Å behandle gulvet med lut er en metode håndverkere bruker for å hindre gulningsprosessen  

i treverket og skape et ”hvitskurt” utseende. Vi har kombinert den tradisjonelle metoden med 

ny teknologi og utviklet oljeprodukter som leverer unike effekter for tregulv. 

Lag imponerende to-dimensjonale visuelle effekter i gulvet, mens treets naturlige utseendet  

og følelse fremheves

• Unik pleie for tregulv

• 2-dimensionelle effekter

• Naturlig følelse oo stil
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Nordic – Skandinavisk stil
Nordisk design har alltid sjarmert verden med sitt moderne, lyse fargetema og 

minimalistiske, luftige interiør.  

Å få til helt hvite gulv har alltid vært en utfordring, ved å lut-behandle med Bona Nordic 

Tone og etterbehandle med Bona Craft Oil Frost skapes den lyse skandinaviske stilen 

på gulvet. Kombiner Bona Nordic Tone med Bona Craft Oils øvrige farger og skap andre 

2-dimensionale effekter.

Rich – Sofistikert touch
Mørk, røykaktig farge har alltid vært forbundet med tidløs eleganse. Bona Rich Tone 

er kun for eik og produserer de dypeste nyansene i gulvet og gir hjemmet ditt en varm 

følelse. 

For langtidsbeskyttelse og dypere innfarging, kombiner Bona Rich Tone med et siste 

beskyttende lag Bona Hard Wax Oil.

Unike effekter

Uansett om du vil ha et klassisk tregulv eller et unikt gulv med 2-dimensjonelle effekter, kan 

Bona Oil System hjelpe deg med å skape stilen du ønsker. 

Bona Craft Oil Umbra

Bona Craft Oil Ash

Bona Craft Oil Frost

Bona Rich Tone + 
Bona Craft Oil Umbra

Bona Craft Oil Graphite

Bona Craft Oil Clay Bona Rich Tone + 
Bona Craft Oil Pure 

Bona Craft Oil Pure

Bona Rich Tone/ 
Bona Mix Colour Black  
+ Bona Craft Oil Frost 

Bona Rich Tone + 
Bona Craft Oil Graphite

Bona Rich Tone + 
Bona Craft Oil Clay 

Bona Rich Tone/ 
Bona Mix Colour Black + 
Bona Craft Oil Graphite

Bona Nordic Tone + 
Bona Craft Oil Graphite 

Bona Nordic Tone + 
Bona Craft Oil Frost 

Bona Nordic Tone + 
Bona Craft Oil Ash 

Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil Ash 

Bona Rich Tone + 
Bona Craft Oil Frost 

Mørke toner

Brune toner

Varme nyanser

Gråskala

Lyse toner

For to-dimensjonale effekter: 

Sørg for at gulvet er riktig slipt og rengjort før behandlingen 

startes. Påfør Bona Nordic Tone eller Bona Rich Tone med en 

oljeapplikator. Bona Rich eller Nordic Tone vil reagere med treet 

og skape fundamentet for en to-dimensjonal effekt. 

Hvis en mer intens nyanse ønskes, bland i Bona Bona Mix Farge 

i Rich Tone eller Nordic Tone før påføring. 

Fullfør dette trinnet med lett sliping med Bona Scrad pad. 

Hvis en 2-dimensjonal effekt ikke er forespurt, hopper du over 

trinn 1 og videre til trinn 2. 

Påfør Bona Craft Oil i ønsket nyanse. For maksimal penetrasjon 

og minimum oljeforbruk, påfør med en Bona UllPad. La tørke i 12 

timer. Ingen endelig polering nødvendig. 

For gulv utsatt for stor slitasje, avslutt med et lag Bona Hard Wax 

Oil. NB! Dette er alltid nødvendig når du bruker Bona Rich Tone.

Hvordan skape visuelle effekter på oljet gulv
Bruk bare Bona Craft Oil for å oppnå en naturlig look eller kombiner det som pigmentert 

med Bona Nordic Tone eller Bona Rich Tone og få en to-dimensjonal effekt. Ved å følge 

disse trinnene, kan du enkelt oppnå flott design og langvarig beskyttelse

Fargenyanser og produktkombinasjoner

2.

3.

1.
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Oljebehandling bevarer treets opprinnelige skjønnhet og følelse, samtidig som det 

gir tilstrekkelig beskyttelse. Bona Craft Oil trenger dypt inn i dine tregulv, forbedrer 

holdbarheten og gjør dem motstandsdyktig mot kjemikalier og fuktighet. 

For gulv med stor slitasje, spesielt gulv i offentlige miljøer, avsluttes med et 

beskyttende lag Bona Hard Wax Oil

Bona Craft Oil

Brukes i kombinasjon med Bona Craft Oil, eller alene. 
Gir forbedret slitestyrke og økt beskyttelse mot fukt og 
kjemikaler sammenlignet med kun grunnolje.

Bona Hard Wax Oil

Med overlegne egenskaper til å mette treet, gir Bona 
Craft Oil dyp beskyttelse mot slitasje, kjemikalier og 
fuktighet. Dette er en naturlig vegetabilsk olje, med 
nesten ingen lukt og svært lav VOC, noe som gjør at 
oljen er lett å jobbe og ikke forurenser ditt innemiljø.

COBALT
FREE

Bona Craft Oil AshBona Craft Oil Frost

Bona Rich Tone + 
Bona Craft Oil Umbra 

Bona Craft Oil Graphite

Bona Craft Oil Clay Bona Craft Oil Umbra

Bona Craft Oil Pure

Bona Rich Tone + 
Bona Craft Oil Pure 

Bona Rich Tone/  
Bona Mix Colour Black 
+ Bona Craft Oil Frost

Bona Rich Tone + 
Bona Craft Oil Graphite

Bona Rich Tone + 
Bona Craft Oil Clay 

Bona Rich Tone/ 
Bona Mix Colour Black +  
Bona Craft Oil Graphite

Bona Nordic Tone + 
Bona Craft Oil Graphite

Bona Nordic Tone + 
Bona Craft Oil Frost 

Bona Nordic Tone  + 
Bona Craft Oil Ash 

Bona Rich Tone + 
Bona Craft Oil Ash 

Bona Rich Tone + 
Bona Craft Oil Frost

Et unikt utvalg av muligheter
Her har du en mengde ulike visuelle effekter som du kan lage med Bona Oil System. Ved 

å kombiner Bona Nordic Tone eller Bona Rich Tone med ulike farger av Bona Craft Oil, kan 

du enkelt skape ønsket effekt.

Finnes i 2 glansgrader: Matt og SilkemattFinnes i 5 farger och Pure

Overflatebehandling

Effektene som vises her er laget på børstet eikeplank og kan variere på andre treslag. Bona Rich Tone fungerer bare på eik. Fargetonene kan forandres over tid ved UV påvirkning etc.
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Bona Soap

Bona Soap er en nøytral gulvsåpe for 
regelmessig og skånsom rengjøring og 
vedlikehold av oljede og/eller voksede 
gulv. Mild og nærende. Passer for ukentlig 
rengjøring.

Bona Care Oil

Bona Care Oil er en hurtigtørkende  
vedlikeholdolje for tidigere oljede gulv. Den 
unike blandingen av ulike vegetabilske 
oljer har lav viskositet, utmerket 
penetreringsevne og en meget svak lukt. 
Fyller treets porer for langtidsbeskyttelse

• Rask og enkel påføring

Bona Wax Oil Refresher

Bona Wax Oil Refresher er et 
vedlikeholdprodukt for Bona Hard Wax 
Oil og Bona Craft Oil, for økt beskyttelse 
mot vann og søl. Fungerer også som et 
vedlikeholdprodukt til UV-oljede gulv.

COBALT
FREE

Når det kommer til vask og vedlikehold av oljede tregulv, tilbyr Bona en unik løsning. Bona 

PowerScrubber kombinert med Bona Deep Clean Solution renser tregulvet i dybden og 

fjerner skitt på den raskeste og sikreste måten på markedet.

Bona Deep Clean - rengjør i dybdenVedlikhold og pleie

Et oljet tregulv har behov for riktig og jevnlig pleie for å beholde sin langsiktige skjønnhet. 

Bona pleie og vedlikeholdløsninger er spesielt utviklet med minimal VOC for tryggere 

arbeidsmiljø og bedre inneklima. Utvalget gir holdbarhet og ytelse gjennom en enkel og 

smidig arbeidsprosess som gir langvarig beskyttelse og skjønnhet.

Senket VOC-innhold over tidProfesjonell gulvpleie
En bærekraftig utvikling for miljø og helse har alltid vært Bonas topp prioritet. Med et 

senket VOC-innhold til under 8%, sammenlignet med en industristandard på rundt 

70%,  sikrer at våre produkter gir trygt arbeidsmiljø for håndverkere og innemiljøet til 

de senere  brukerne av gulvet. Luftkvaliteten blir dermed forbedret i hele gulvets levetid 

sammenlignet med bruk av konkurrerende produkter..

• Holdbarhet over tid

• Høy ytelse for langvarig skjønnhet

Den dyprengjorte overflaten blir deretter behandlet med et strøk Bona Care Oil for å 

gjenopprette skjønnheten i dine oljede gulv. Oljens lave VOC-innhold og hurtigtørkende 

egenskaper sikre et trygt og effektivt arbeidsmiljø for håndverker og forringer ikke luftkvalitet 

under hele gulvets levetid.

En rask måte å gi tregulvet nytt liv på

• Effektiv och sikker dyprensing

Bona Deep Clean Solution

Bona Deep Clean Solution er et 
konsentrert rengjøringsmiddel for dyp-
rengjøring av lakkert og oljet tregulv. Den 
unike formuleringen gir effektiv rengjøring 
og fjerning av gjenstridige hælmerker 
uten å etterlate merker i treverket. Brukes 
med Bona PowerScrubber.
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