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100 År Med Innovativ Gulvbehandling
Anerkjent for innovation

Bonas metode

Med nesten et århundres erfaring i tregulvbehandling, benyttes Bona i dag av profesjonelle

På Bona er vi lidenskapelig opptatt av å finne nye løsninger i alt vi gjør. Med vårt konstante

fagfolk på tregulv over hele verden. Med en kreativ tankegang har vi utviklet en rekke

fokus på gulv, helse og miljø, kan vi tilby et omfattende utvalg av bærekraftige produkter og

banebrytende innovasjoner innen trebearbeiding, fra å utvikle de første vannbaserte

løsninger med høy ytelse. Nå har vi brukt vår kunnskap og erfaring til å skape et helt unikt

gulvlakkene på syttitallet, til introduksjon av støvfri sliping og allsidige slipemaskiner.

program for pleie og vedlikehold av elastiske gulv med effektivitet, fart og enkelhet. Gjør det på
den riktige måten - Bona måten.

Renhold

Dyprens

Beskyttelse

Et Systematisk Pleieprogram
Bonas pleieprogram er et innovativt, svært effektivt program for renhold og vedlikehold
av elastisk gulv. Vårt høykvalitets, bærekraftige program gjør det mulig for deg å ikke bare
opprettholde utseende og funksjon, men også å forvandle utseendet til eksisterende gulv uten
å erstatte det. Selv i tungt trafikkerte områder kan forsegles og fornyes for ekstra holdbarhet
og langsiktig beskyttelse.

Lett og effektiv ytelse
For all pleie og vedlikehold
Lettlært og intuitivt

Rehabilitering

En ny Tilnærming til Gulvpleie
Gulv kommer med ulike typer utfordringer. Fra travle flyplassterminaler og døgnåpne
hotellobbyer som krever uberørt utseende, til sykehus og barnehager som krever det
høyeste nivået av hygiene. Alle krever hver sin skreddersydd vedlikeholdsrutine for å få de
beste resultatene. Våre enkle trinn of trinn metoder utviklet av fagfolk for fagfolk, leverer
enkel, effektiv gulvpleie som forlenger levetiden til gulvet og lar det beholde sitt opprinnelige
utseende i lang tid.

Renhold – En Enkel Rutine
Regelmessig renhold er nøkkelen til et bedre og mer varig gulv. Bona
rengjøringsmidler og metoder fungerer effektivt uten å skade overflater eller
miljøet. Rask og greit med et godt resultat, det kunne ikke være enklere å
vedlikeholde gulv.
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Dyprens – Gjenoppliv og Gjenopplev
Kraftig slitasje over tid kan gi gjenstridige flekker og gjøre at skitt bygger
seg opp, noe som resulterer i slitne, kjedelige overflater. Påføring av Bona
PowerRemove R, samen med Bona PowerScrubber gjenoppliver elastiske
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gulv. Fordelen er reetablert friskhet og nytt utseende uten behov for renovering
eller nedetid.

Beskyttelse – Få tilbake Glansen
Over tid kan gjentatt dyprengjøring redusere utseendet og kvaliteten på
overflaten. Et nytt topplag av 100% PU gjenoppretter den originale glansen
og forlenger gulvets levetid. Sikkert, raskt og enkelt, Bonas beskyttende
behandling gjenoppretter gulv, noe som bringer dem tilbake til livet på kort tid.
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For tungt trafikkerte områder anbefales bruk av Bona Shield R i forbindelse
med dyprengjøring.

Rehabilitering – Nytt Slitesjikt
For gulv som er skadet eller veldig slitt, er en erstatning av det øverste siitesjiktet
svaret. Den innovative Bona Recoat-behandlingen er et raskt og effektivt
alternativ for å gjenopprette opprinnelige skjønnhet og forlenge livet. For vinyl,
PVC, linoleum til gummi gir Bona et unikt og sikkert toppstrøk, den perfekte
overflaten i løpet av noen timer.
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Tema
Rehabilitering

Unik Metode
Vi kaller det rehabilitering, du kan kalle det et helt nytt gulv.
Rehabilitering etter Bona Care-programmet gir kraftigste og mest
effektive rehabiliteringsprosessen for elastiske overflater.
Forberedelse ved hjelp av Bona FlexiSand med våre Bona
Diamond Slipeskiver gir høy ytelse og gjør det mulig å oppnå den
optimaletforberedte overflaten på kort tid, klar for restaurering eller
til og med komplett redesign.

Kraftig og effektiv
Fleksibel slipemetode

Forvandler slitne gulv
Legg et strøk av Bona Pure lakk over toppen for beskyttelse
og holdbarhet, og du har en ny overflate som er klar for enhver
utfordring. For å spare tid, nedetid og kostnader, gjør det på riktig
måte, gjør det på Bona-måten.

Skift utseende og farge
For sportsgulv, designeffekter eller kreativt utseende, vårt Bona
Care-program gir deg muligheten til å legge til tegn, symboler eller
til og med endre fargen på hele den elastiske overflaten. Med et
komplett utvalg av RAL / NCS farger og Bona Creative Chips, er
designmulighetene uendelige.

Før

Etter

Klar toppinish Bona Pure

50%
Mindre Nedetid

Sparer Tid og Penger
Ved renoveringen av 300m2 linoleumgulv i en barnehage i Tyskland, var det et krav at det
skulle gi et trygt og sunt miljø som skulle være klart til bruk etter en helg.

300m2 Barnehagegulv

I stedet for en tradisjonell metode, som innebærer fjerning av det gamle gulvet, sliping av

Takket være de unike fordelene ved Bona’s revolusjonerende, elastiske gulvløsning

undergulvet, priming, nivelering, nyinstallasjon og sveising av gulvet, som ville ta 3 profesjonelle

er oppussing etter Bona Care-programmet trygt, bærekraftig og opptil 50%

gulvleverandører 6 dager, tok Bona Recoating-metoden bare 3 dager. Dette resulterte i

raskere enn full gulvutskifting.

besparelser, ikke bare på nedetid, men også på kostnader med reduksjon av timer fra 144 til
bare 72 timer.

Redusert nedetid
Flere jobber

72t

Et sunt arbeidsmiljø

Bona Care

Før

Etter

vs. 144t
Nyinstallasjon

Utrolige Resultater med Bona
Med det unike Bona Care-programmet for elastiske gulv har det aldri vært enklere å skape
spennende nye utseende med flotte resultater. Ta en titt på noen av våre siste prosjekter.
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Kontorlokale, Stuttgart
Grunnet stor trafikk i disse travle lokalene i Stuttgarts forretningsområde i Tyskland, var
det ikke mulig å skifte ut den slitte overflaten. Etter kontakt med en rekke entreprenører
ble det også ansett for dyrt. Takket være Bona Care behandlingen ble overflaten

fullstendig renovert i helgen for en brøkdel av kostnaden, komplett med et fantastisk
gjennomsiktig slitesjikt av 100% PU som et siste skritt.
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Gymnastikksal Balatonföldvár Skole, Ungarn
Da entreprenøren MLS fikk oppdraget med å oppgradere gymsalen på Balatonföldvár
skole, viste den nye Bona Resilient Floor Recoating Solution hva som kan gjøres. Etter to

dager med forberedelser og reparasjon av skader ble den nye gulvflaten fullført
på fire dager.

Bærekraft
• Renovering reduserer miljøpåvirkningen
• Bedre innemiljø
• Alle lakker er vannbaserte

Økonomi
• Renovering sparer tid sammen-

Bonas Unike
Fordeler
Design
• Utseende etter ønske – ny farge eller klar
beskyttelse av eksisterende design
• Mulig å bytte ensfarget til flakes
• Sklisikker, hygienisk og vakker overflate

lignet med legging av nytt
• Lang levetid og lite nedetid
• Punktreparasjoner mulig

En Verden av Muligheter
Med Bona Care Programmets løsninger er det ingen grenser. Uansett gulvtype, kan det
ikke være lettere eller mer effektivt å gjenopprette tidligere skjønnhet når du følger vårt unike
behandlingsprogram. Fra å endre farge eller design på et eksisterende gulv, til fullstendig
renovering inkludert vanskelige områder, kan du stole på Bona for et fremragende resultat.

Gjenskap og mal

Skilt og symboler

For krevende situasjoner

Uansett om det er utskifting av slitte markeringer på
sportsgulv eller et tidsriktig interiørdesign, tilbyr Bona
Care Program et komplett utvalg av RAL / NCS-farger
for elastiske overflater. For unike gulv, skap unike
designeffekter ved hjelp av Bona Creative Chips i
ulike fargekombinasjoner.

Det kan ikke være enklere å legge til bilder og symboler
på ditt elastiske gulv. Bona tilbyr et bredt spekter av
farger og pre-designede former innenfor Bona Care
Programmets utvalg av elastiske løsninger.

Takket være den utrolige fleksibiliteten til Bona Careprogrammet er ujevne overflater og vanskelig tilgjengelige
områder, som trapper og hjørner ikke lenger en utfordring.

Rehabilitering

Rask og Sikker Renovering
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Gi skadede og svært slitte gulv nytt livet med Bonas effektive renoveringsteknikk.
Takket være vår enkle prosess, kan en perfekt overflate oppnås i løpet av noen timer
uten nedetiden, kostnadene og ulempene som legging av et nytt gulv medfører. Selv
omfattende makeovers og fargeendringer kan oppnås enkelt, med fremragende
sluttresultater.
Behandlingen passer til alle typer elastiske gulv, Bonas renoveringsteknik omfatter
sliping med Bona Diamond Abrasives og dyprengjøring med Bona PowerScrubber,
etterfulgt av påføing av Bona Pure, en beskyttende 100% Polyuretan (PU) lakk, for
lang holdbarhet og en perfekt overflate.
Når du renoverer et gulv med Bonas unike metode, har du muligheten til å skape en
helt ny gulvopplevelse med nye, levende farger.

Steg for steg Renovering:

Forberedelser

1

Påfør Bona PowerRemove R
med en mopp for å løse opp
gammel voks etc.

Beskyttelse

2

Slip gulvet

3

Fjern løsnet materiale og
nøytraliser gulvet med en
Bona PowerScrubber og rent
vann

4

Påfør Bona Pure klarlakk og/eller
Bona Pure Colour med en rulle

Beskytte

Gjenoppliver Gulv
Gjen
op
Gulv prett
flaten

Med Bonas Care-program kan man oppnå flotte resultater. Elastiske gulvflater kan
enkelt gjenopprettes med skruring og rensing med Bona Remove R i kombinasjon
med Bona FlexiSand og Bona PowerScrubber. Til slutt gjør et beskyttende lag med
Bona Shield R hele forskjellen. Forbedrer glansen og forlenger overflatenes levetid.
Bona Shield R er et klart-til-bruk, vannbasert produkt som danner et beskyttende
lag på elastiske gulv.

Steg for Steg Beskyttelse:

Forberedelse

1

Påfør Bona Remove R
med mopp

Beskyttelse

2

Skur gulvet

3

Nøytraliser gulvet med Bona
PowerScrubber med rent vann

4

Påfør 1-2 strøk Bona
Shield R for beskyttelse

Dyprensing

Gjenopprett Glansen
Mye trafikk og oppbygging av smuss og såperester kan etterlate gulv som ser
blasse, slitne og mangelfulle ut. Bona unike dyprengjøring fjerner gjenstridige
flekker og gjenoppretter friskheten og utseendet på en rekke overflater, fra PVC til
Linoleum, uten kostnadene og nedetiden som normalt er forbundet med fullstendig
renovering.
Den kraftige virkningen av Bona PowerScrubber kombinert med den svært
konsentrerte, lett alkaliske formelen på Bona Remove R virker dypt ned og fjerner
gjenstridige flekker og lag med rengjøringsmiddelrester. Sikkert, effektivt og egnet
for alle typer gulv. Bona Deep Clean behandlingen gir deg et gulv med frisk og
gjenopplivet farge og glans.

Steg for steg renhold:
1

Sjekk av at riktige børster er i
bruk

2

Bland Bona Remove R i hht.
bruksanvisningen

3

Vask gulvet med linjære
bvegelser i hele gulvet lengde
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Renhold

Ren Gulv Glede
Med regelmessigg rengjøring er det mulig å bevare kvalitet, holdbarhet og forlenge
levetiden til elastiske gulv. For ikke å nevne å opprettholde et rent og sunt innemiljø.
Bona Care Programmet er en unik, effektiv metode som gir rask, effektiv rengjøring
med garantert fantastisk resultat.
Bona Clean R60 gir skånsom rengjøringspleie med en skinnende beskyttende
glans, som tar fram det beste i et bredt spekter av elastiske gulvbelegg. Den svært
konsentrerte, alkaliske formelen av Bona Clean R50 tar det harde arbeidet ut av
gjenstridige flekker og passer for både manuelle operasjoner og maskinjobber.
Alle Bona-produkter er produsert for å gi fremragende ytelse uten bruk av skadelige
kjemikalier, noe som gjør dem ideelle for hverdagsbruk i alle miljøer.

Steg for steg renhold:

1

Tørrrengjøring med støvsuger
og Bona Dusting Pad for å fjerne
løs smuss.

2

Vask gulvet med enten en mopp
eller maskin.
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Løsninger som Fungerer
Bona tilbyr det mest omfattende spekteret av løsninger. Fra
maskiner og slipemidler, til lakker og overflatefornyere, kan
du stole på Bona for best mulig valg av verktøy og produkter
for jobben.

Bona Røde Børster
Dyprens, Beskyttelse, Rehabilitering

Enkelt å skifte klitt-på børster for bruk på Bona
PowerScrubber.
For elastiske gulv
Lett slipeefekt for tøff rengjøring

Bona Shield R
Beskyttelse

Denne vannbaserte polyuretan vedlikholdslakken
beskytter nye, elastisk gulvbelegg og oppdaterer
eksisterende elastiske gulv når fullstendig renovering
ikke er mulig.
Beskyttende vedlikeholdslakk
For elastisk gulv
Klar til bruk

Bona PowerScrubber
Dyprens, Beskyttelse, Rehabilitering

Bona PowerScrubber er en kompakt, kraftig
vaskemaskin. Når den brukes med Bona DeepClean W,
fjerner den ded hardeste skitt og smuss med letthet.
For innendørs lakkerte eller oljede gulv
For terraser og utegulv
Brukes med Bona Deep Clean Solution

Bona Creative Chips
Rehabilitering

For gulv med særpreg, skapes unike designeffekter ved
hjelp av Bona Creative Chips. Fargede flak skal spres på
topplakken før det herdes.
Skaper en levende overflate
Skjuler slitasje og smuss
Skjuler ujevnheter og reparasjoner

Bona Clean R50
Renhold

Et svært konsentrert, lett alkalisk vaskemiddel. Ideell for
hyppig vedlikeholdsrengjøring, men fjerner også tung
forurensing. Egnet til bruk i rengjøringsmaskiner.
Spesielt rengjøringsmiddel for hyppig rengjøring
Lett skummende formel
pH-nivå 9

Bona Clean R60
Renhold

Et mildt, vannoppløselig pleieprodukt. Bona Clean R60
renser og beskytter i ett, etterlater en beskyttende
glans etter tørking. For linoleum og gummigulv
Vedlikeholdsprodukt for hyppig bruk
Renser og bryr seg i ett trinn
Lever en ikke-permanent glans på gulvflaten

Bona LinoPrime
Rehabilitering

Vannbasert, 2-komponent polyuretanprimer brukt som
porefyller og base for elastisk gulvbelegg.
Enkel applikasjon
Kort tørketid - maks. 2 timer
4,95 liter (4,5 ltr primer + 0,45 ltr herder)

Bona Remove R

Bona PowerRemove R

Dyprens, Beskyttelse, Rehabilitering

Dyprens, Beskyttelse, Rehabilitering

Bona Remove R er et alkalisk rengjøringsmiddel for sikker
fjerning av eksisterende rester fra rengjøringsprodukter.
Brukes som hyppig rengjøringsmiddel.

Høykonsentrert rengjøringsmiddel for kraftig rengjøring.
Fjerner gammelt smuss og gamle lag av såperester. Bør
brukes når Bona PowerRemove R ikke er tilstrekkelig.

Grunnleggende dyprenser for hyppig gulvvedlikehold
Kan brukes på alle typer gulvbelegg
Etterlater ingen merker

Bona Pure
Rehabilitering

Vannbasert 2-komponentlakk, ideell for overflatebeskyttelse i høyspenning, kommersielle områder.
Meget høy kjemikalieresistens og god utflyting
Utmerket motstand mot slitasje og riper
Lakk og herder må blandes mekanisk

Sterkt konsentrert, lett alkalisk rengjøringsmiddel
Løser opp gjenstridige rester
Kan brukes på alle typer gulvbelegg

Bona Pure Colour
Rehabilitering

Vannbasert 2-komponentlakk som brukes til å legge
farge på elastiske gulv.
Utmerket dekning (avhengig av farge)
Enkel å bruke
Tørker på bare 1-3 timer

Bona Proff Mopp
Renhold

Denne profesjonelle moppen er egnet for både tørr og
våt rengjøring.
Lett aluminiumshåndtak
Justerbar høyde - trykk og lås
18 “mopp base

Bona FlexiSand
Beskytelse, rehabilitering

Denne kraftige og fleksible maskinen er spesialdesignet
for å vedlikeholde tre-, sport- og elastiske gulv.
For rengjøring
For oljing ved hjelp av Bona WoolPad
For sliping med Bona Quattro Disc

Bona Støvmopp
Renhold

Bona Renholdmopp
Renhold

Denne gjenbrukbare mikrofiber dusting pute er til bruk
med Bona Commercial mop.
Borrelåssystem for enkelt feste
Effektiv støvoppsamling

Bona Rød Pad
Renhold, Dyprens, Beskyttelse, Rehabilitering

For polering og lettere skuring når gulvet er lett til
middels tilsmusset..
Diameter 16” (407 mm diameter)
Use with Bona FlexiSand

Denne gjenbrukbare microfiber mopp er for bruk med
Bona Commercial mop.
Velcro system for enkelt feste
Effektiv smussoppsamling

Bona Grønn Pad
Dyprens, Beskyttelse, Rehabilitering

For fjerning av gjenstridig smuss
Diameter 16” (407 mm diameter)
Brukes med Bona FlexiSand

Bona Diamond Abrasives
Rehabilitering

Bona Diamond Abrasives er laget av verdens hardeste
slipemineral, og gir unik slipeevne og uovertruffen
holdbarhet.
For bruk med Bona Power Drive
Bruk ved sliping og maling

Bona Føringskive for pads
Renhold, Dyprens, Beskyttelse, Rehabilitering

Bona føringskive er et multifunksjonsverktøy som
festes til Bona FlexiSand og som muliggjør et stort
antall arbeidsoppgaver.
For rengjøring med Bona Pads
For bruk med Bona Scrad Pad

Bona Scrad Pad
Rehabilitering

Slipepad for Bona FlexiSand, aggresiv og effektiv, men
allikevel tilnærmet ripefri sliping.
For bruk med Bona FlexiSand
Brukes med føringskive for pads

Bona Quattro Disc
Rehabilitering

Dette verktøyet med 4 sentrifuladrevne sektorer gir en
jevn og ripefri toppfinish.
For bruk med Bona FlexiSand
Bruk med Bona Diamond Abrasives for rehebilitering

Bona Elastisk Børste
Rehabilitering

Disse børstene kan kun brukes med Bona Power Drive
NEB og brukes til rengjøring av gulv med profiler/knotter.
For bruk med Bona FlexiSand
Bruk med Bona Power Drive NEB

Power Drive NEB
Rehabilitering

Bona Power Drive NEB er et svært allsidig verktøy.
Med 4 tvangsdrevne slipesektorer kan utføre et utall av
oppgaver svært effektivt på alle typer gulv.
For bruk med Bona FlexiSand 1.9
Bruk med Bona Abrasive Brush

Elastiske Gulv Oversikt – Bona Care Program
Følg våre enkle framgangsmåter for å få perfekte resultater hver gang.

Gulv type

PVC
(Homogent)

Vinyl
(LVT)

Linoleum
Rubber
(profilert)

PU

Rengjøring

Dyprens

Beskyttelse

Rehabilitering

© Bona AB, Sweden All rights reserved

Lidenskap for tregulv
Bona ble etablert i 1919 og er en verdensledende innovatør med et unikt system for
tregulvbehandling. Gjennom datterselskaper og distributører har vi lokal tilstedeværelse i
mer enn 90 ulike land, noe som gir nærhet til våre kunder og håndverkere.
Vår lange engasjement og lidenskap for tregulv gir oss mulighet til å tilby varige, bærekraftige
resultater som oppfyller alle trelgulvbehov for fagfolk og private og offentlige gulveiere.

Norsk distributør:
Gulvkompagniet AS, 0376 Oslo - Tlf: 22 92 45 45 - E-post: Info@gulvkompagniet.no - www.gulvkompagniet.com

