Mezibroušení
& nanesení nové
povrchové úpravy
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Údržba
Støíbro

Zakázka
Místo:

Zde je pøíklad pracovního procesu pro rùzné typy
povrchové úpravy:

Plocha (m2):
Typ:
Cena:

Lakovaná podlaha
Zaèátek:
1

Hloubkové èištìní

Èištìní pomocí Bona PowerScrubber a
Bona Deep Clean Solution

2

Kontakt:

Jemné broušení

Dokonalé zmatování povrchu
s diamantovým brusivem Bona
Diamond Abrasives zrnitost 240

3

Jméno:

Aplikace laku

Aplikace laku Bona Trafﬁc HD váleèkem

Podpis

Bezprašné broušení podlah

Naší prioritou je zdraví a bezpeènost jak samotných podlaháøù,
tak i majitelù podlah. Proto jsme
vyvinuli Bona Dust Care System
(DCS), velmi výkonný pøístroj
sloužící k odsávání prachu kompletní bezprašný systém
broušení podlah.
Výhody Bona Trafﬁc HD:
+ Vysoká odolnost laku

Zdravìjší pracovní prostøedí

+ Maximálnì odolný vùèi chemikáliím

Absolutnì uzavøený systém

+ Zùstává èirý

Unikátní systém, bez prachu

+ Vysoká odolnost proti chemikáliím
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Údržba Støíbro
Bona Kompletní údržba podlah
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Mezibroušení
& nanesení nové povrchové úpravy

Údržba
Støíbro

Podlaha ošetøená tvrdým voskovým olejem

Olejovaná podlaha
1

Èištìní pomocí Bona PowerScrubber a
Bona Deep Clean Solution

Obnovení pro delší životnost
podlahy

2

3

Vysoce výkonná brusiva Bona Diamond Abrasives odstraní
škrábance a bìžná opotøebení a pøipraví tak povrch k
pøelakování. Dokonale vybroušený hladký povrch se pak mùže
pøelakovat pomocí Bona Trafﬁc HD. Podlaha má novou vrstvu
trvalé ochrany proti opotøebení s perfektní pøilnavostí laku.
Obnovení krásy podlah prodlužuje životnost podlahy. Nyní jde
práce udìlat pøes noc
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Jemné broušení

Dokonalé zmatování povrchu s
diamantovým brusivem Bona Diamond
Abrasives zrnitost 240

3

Aplikace oleje

Aplikace Bona Care Oil

Pokud je ochranný povrch povrchové úpravy døevìné podlahy
narušen (ﬂeky nebo viditelné škrábance), program Silver mùže
úèinnì obnovit pùvodní krásu døevìné podlahy. Jde o skvìlou
alternativu úplné renovace, s menšími náklady.

Hloubkové èištìní

Èištìní pomocí Bona PowerScrubber a
Bona Deep Clean Solution

Jemné broušení

Dokonalé zmatování povrchu s
diamantovým brusivem Bona Diamond
Abrasives zrnitost 240

Bona Kompletní údržba podlah spoèívá ve 3 rùzných typech
údržby, která se odvíjí dle stavu podlahy a jejímu opotøebení:
program údržby Zlato, Støíbro a Bronz.
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Hloubkové èištìní

Aplikace tvrdého voskového
oleje

Aplikace Bona Hard Wax Oil

Výhody Bona Care Oil

Výhody Bona Hard Wax Oil

+ Výborná penetraèní schopnost, rychlé zabarvení
podlahy

+ Vysoká vydatnost, odolnost proti vodì a rozlitým
tekutinám

+ Rychleschnoucí

+ Možnost lokálních oprav

+ Nízký zápach

+ Snadná aplikace

