Revestimentos Industriais Bona
Uma divisão da Bona
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Apresentação dos
Revestimentos Industriais Bona
A secção Revestimentos Industriais Bona (IC) é uma divisão da
Bona dedicada ao desenvolvimento de vernizes de alta qualidade
à base de UV para fabricantes de pavimentos de madeira em
todo o mundo.
Pavimentos de madeira – prontos para instalar.
Os nossos produtos permitem às referidas empresas o fabrico de
pavimentos de madeira. Por outras palavras, os diferentes tratamentos são aplicados na própria empresa, mas já não durante
a instalação.
Bona IC começou a introduzir revestimentos UV há cerca de vinte
anos como uma alternativa, sem emissões e de baixo consumo
energético, aos vernizes à base de dissolvente. Desde então,
desenvolvemos uma gama completa de vernizes que fornecem
uma excelente adesão à madeira e satisfazem as necessidades
dos nossos clientes, ao assegurar uma protecção duradoura da
superfície. A estabilidade dos nossos vernizes garante uma elevada qualidade e resultados de longa duração.

Bona em qualquer parte do mundo.
A divisão de Vernizes Industriais faz parte da Bona, líder mundial
em inovação com um exclusivo e completo sistema de produtos para pavimentos de madeira. A gama de produtos da Bona
inclui tudo o que necessita para conseguir o melhor dos seus
pavimentos de madeira: não só revestimentos UV, como também
abrasivos, lixadeiras, colas, acabamentos e produtos para a manutenção do pavimento.
Juntos, estes produtos formam o que chamamos Bona System.
São compatíveis entre si e foram desenvolvidos para conseguir
os melhores resultados nos pavimentos de madeira de qualquer
parte do mundo.
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Inovação e colaboração
O êxito da Bona IC é baseado na nossa capacidade para desenvolver uma fórmula correcta para uma produção de pavimentos
de madeira pré-acabados a grande escala em indústrias de todo
o mundo. Frequentemente, estes produtos requerem adaptação
às necessidades do cliente, para poder garantir a sua eficácia
numa determinada aplicação. Nestes casos, os nossos clientes
transformam-se totalmente em nossos colaboradores.

de madeira para instalar numa zona de elevado tráfego comercial necessita uma protecção mais resistente que um destinado
a uso particular ou doméstico. Outro factor chave é o tipo de
madeira, dependendo dos gostos do consumidor local de um
determinado mercado. A melhor solução para conseguir os resultados, tanto estéticos como funcionais, desejados pelos nossos clientes é trabalhar juntos.

Fazendo equipa
Cada vez que desenvolvemos um novo produto ou que adaptamos um existente, olhamos sempre em duas direcções: por um
lado, para a interacção entre o produto e o pavimento de madeira
e, por outro lado, para a interacção entre o produto e o utilizador
final. Há que ter em conta vários factores. Por exemplo, o uso
ou desgaste que terá o pavimento que suportar. Um pavimento

Investigação e Desenvolvimento.
Bona IC também empreende iniciativas no desenvolvimento de
produtos. Equipas de investigadores trabalham continuamente
nos nossos centros de I+D na Suécia, China e nos Estados
Unidos. Ao mesmo tempo, Equipas de Referência em todo o
mundo, formadas por investigadores, distribuidores e profissionais testam constantemente as soluções que propomos.

Exemplos de inovação da Bona:

“Como especialista líder em tratamentos para pavimentos de madeira, Bona IC é a melhor
escolha de colaborador para muitos fabricantes de pavimentos de madeira pré-acabados.
Para além de oferecer tudo o que necessitam no seu processo de produção, também fornecemos uma grande variedade de produtos de manutenção e restauração (Bona Lifetime
Support), o que oferece aos clientes dos nossos clientes os recursos necessários para
manterem os seus pavimentos em excelente estado durante o máximo tempo possível”
Paul Spångberg
Director da Divisão
Bona IC

Bona Naturale
Um exclusivo sistema de tratamento UV
para pavimentos de madeira que fornece ao seu pavimento a aparência de
uma madeira natural, não tratada. Em
qualquer caso, realiza o trabalho que a
natureza por si só não pode realizar, contribuindo com resistência ao desgaste,
aos arranhões e substâncias químicas.
Mas se, mesmo assim, apesar da protecção, o pavimento chegar a riscar, dispomos de um kit de reparação.
A cola Bona R850
Fazendo parte do Bona System, Bona
R850 é uma cola ultra-rápida à base
de silano que oferece uma melhor e
mais rápida adesão, e é ideal para a
instalação de pavimentos de madeira
pré-acabados. Se as colas entram
em contacto acidentalmente com a
superfície durante a instalação, a sua
limpeza é muito simples.

Revestimento de superfície
e imprimação de Bona
A gama de Bona inclui dois produtos revolucionários: um revestimento
de superfície altamente resistente
aos arranhões e micro-arranhões, e
uma imprimação de uma adesão incomparável, com umas propriedades
humidificantes que se adaptam a todos
os tipos de madeira.

Produtos | 07

06 | Revestimentos Industriais Bona

Produtos de
Revestimentos Industriais Bona
Bona dispõe de uma gama completa de produtos industriais
para cobrir a maior parte das solicitações actuais em pavimentos
de madeira.
Emplastros:
Os nossos emplastros cobrem pavimentos de madeira, alisam
áreas estragadas e preenchem orifícios. Temos produtos adequados tanto para máquinas de emplastrar ligeiras como pesadas.
Corantes
Dado que a decoração das casas se converteu num objecto
de moda, os fabricantes de pavimentos de madeira necessitam
soluções simples para adaptar a sua produção. Empregando
os diferentes corantes de Bona, pode conseguir o resultado
exacto que tanto os profissionais como os clientes desejam.
Fundos:
A nossa oferta de fundos não só cumpre, como supera as exigências dos testes de abrasão escandinavos e americanos.
Utilizamos em combinação com as imprimações o primário de
Bona, conseguindo uma excelente adesão em todas as variedades de madeiras mais comuns.

“Os meus clientes reconhecem o selo da Bona, o que reforça a sua confiança no pavimento que estão a comprar. Por vezes, pedem conselho sobre que pavimento utilizar
nas distintas partes de sua casa. Eu respondo que, se um pavimento de madeira foi
previamente tratado com o sistema de tratamento UV da Bona, não existe praticamente nenhum lugar onde não possa ser usado.
Todas as perguntas sobre como instalar, manter e cuidar pavimentos de madeira préAnders Jarlsfelt
Kvadratmeter Golvbutik
Malmö

acabados são respondidas por Bona em nome do fabricante, o que me garante que
os profissionais serão capazes de manejar correctamente os produtos. Bona distribui
inclusivamente manuais no idioma correspondente a cada país e adapta-os à forma de
trabalhar de cada lugar.”

Vernizes
Os nossos vernizes fornecem aos pavimentos a aparência final de
alta qualidade que os seus clientes procuram. Ao mesmo tempo,
acrescentam propriedades como a resistência aos arranhões, ao
desgaste e às substâncias químicas.
Colas
As nossas colas ultra-rápidas não só oferecem uma adesão
melhor e mais rápida, como também são muito simples de limpar
em caso de contacto acidental com a superfície do pavimento,
durante a instalação.
Resistência ao fogo e outras propriedades especiais
Eleve a categoria do seu pavimento de madeira até uma classe
”B” na escala de fogo com o nosso novo e melhorado sistema
de tratamento de resistência ao fogo.
Bona também oferece sistemas de tratamento com as propriedades especiais necessárias em determinadas aplicações, como
efeitos ópticos de brilho metálico ou de iluminação.
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Quais são os principais
valores de Bona IC?
Toda a actividade empresarial requer valores primordiais na sua
actividade, e Bona IC não é uma excepção. Para além dos mais
óbvios, que é fornecer aos nossos clientes uma qualidade segura e de confiança, detalhamos aqui alguns outros princípios
fundamentais que regem as nossas decisões no dia-a-dia.

(N-Metil Pirrolidona) em todos os nossos vernizes à base de água.
Quando se trata da renovação do pavimento, o nosso sistema de
contenção de pó “Bona DCS” e abrasivos anti-estáticos contribuem
para conseguir um ambiente de trabalho mais saudável para os
nossos profissionais.

Uma relação a longo prazo é sempre melhor
que uma venda imediata
Nunca sofreu a tentação de fechar uma ”boa operação” para se dar
finalmente conta de que não era tão bom negócio como parecia?
A nossa estabilidade assegura-lhe de que a Bona adopta uma
perspectiva a longo prazo tanto para o negócio do nosso cliente,
como para os seus pavimentos de madeira. Como colaborador responsável e de confiança, estabelecemos com os nossos
clientes umas relações comerciais sólidas e a longo prazo. E com
Bona Lifetime Support tornamos possível que mantenha os seus
pavimentos em perfeito estado, também a longo prazo.

Sempre ao alcance de todos.
Tem um problema? Uma questão? Um especialista da Bona estará
sempre pronto para lhe responder. Dispomos de instalações de
produção na Europa, América do Norte e Ásia, e uma rede local
de marketing e assistência técnica em todo o mundo, o que nos
permite mantermo-nos próximo dos nossos clientes. Não importa
onde se encontre, Bona nunca está longe de si, assistindo-o com
a nossa experiência e conhecimento únicos. Isto é válido tanto
para os seus serviços de produção como para os mercados onde
os seus pavimentos de madeira são comercializados.

Respeitar os nossos utilizadores e o Planeta.
Asseguramo-nos de que as nossas soluções sejam sempre seguras
e respeitosas para os nossos utilizadores, o que também é aplicável ao ambiente de trabalho dos instaladores, evitando emissões
desnecessárias. Há 30 anos, a Bona tomou a iniciativa de eliminar
os dissolventes dos seus produtos para o tratamento de pavimentos de madeira e avançar para os vernizes UV. Agora oferecemos ao
mercado profissional uma gama completa de produtos sem NMP

“Quando instalo pavimentos que foram pré-acabados com tratamentos da Bona, sei
exactamente que cola, emplastre, produto de limpeza, etc., devo utilizar. Posso fazer o
trabalho rapidamente e é muito raro que tenha alguma queixa.
Há um par de anos, comecei a utilizar o sistema de contenção de pó da Bona “Bona DCS”
para lixar pavimentos antigos. Desde então, não perco tempo a tapar móveis, e o melhor
é que já não tenho que respirar todo esse pó tão prejudicial para a minha saúde”.
Håkan Strömberg
Håkans Golv
Simrishamn

Uma participação responsável
Fazemos parte de uma comunidade muito mais ampla em todo o
mundo, representada por instituições industriais como a FEP, Federação Europeia da Industria do Parquet, ou a NWFA, Associação
Nacional de Profissionais em Pavimentos de Madeira na América do
Norte. A Bona luta por cobrir as necessidades dos profissionais em
pavimentos de madeira de todo o mundo, participando activamente
nestas e outras organizações similares.
*NMP é a abreviatura de N-Metil Pirrolidona
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Utilizador final:
A British Airways escolheu o pavimento de bétula Boen de 15 mm
para a sede da sua companhia em
Waterside, Reino Unido.

Bona Lifetime Support
Se algo tem de fenomenal um pavimento de madeira é que
não necessita ser jovem para ser esplêndido. Cuide-o adequadamente e estará inclusivamente mais bonito dentro de alguns
anos. Para cuidar pavimentos de madeira do modo mais simples
possível, criámos Bona Lifetime Support (um pacote completo de
produtos e serviços para a manutenção do pavimento).

Procure este símbolo
na embalagem!

O pacote inclui tudo o que necessita para limpar, manter e inclusivamente renovar os seus pavimentos de madeira, prolongando
a sua vida útil. Esta oferta concretiza-se em três categorias que
estão associadas às seguintes três fases da vida de um pavimento de madeira:
Passo 1. Em boas condições
Enquanto o pavimento se mantiver em bom
estado, tudo o que necessita são produtos de
limpeza eficazes e simples de utilizar.

Bona Lifetime Support significa tanto para tantos!
O profissional:

“Graças a Bona Lifetime Support, disponho de todos os produtos de que necessito para
conseguir sempre um resultado perfeito. Dado que os produtos da Bona estão integrados
em todo um sistema, são perfeitamente compatíveis entre si. Se surgir algum problema, sei
perfeitamente a quem tenho de recorrer.”

O distribuidor:

“A satisfação do cliente é a base mais importante do meu negócio. Por isso, quando escolho
uma marca, procuro sempre pavimentos que me ofereçam um pacote pós-venda de confiança e que, para além disso, me garantam o apoio de um especialista local. Bona Lifetime
Support oferece-me toda a tranquilidade de que necessito.”

O fabricante

“Como cliente da Bona, tenho acesso a produtos com uma matéria-prima de alta qualidade e

do pavimento:

saída no mercado, mas isso não é tudo. Posso também beneficiar dos serviços e experiência
que a Bona oferece em qualquer parte do mundo. O selo Bona Lifetime Support supõe uma
garantia para o meu produto.”

Passo 2. Sinais de riscos
Ao fim de vários anos, se o seu pavimento apresenta sinais de arranhões, pode-lhe devolver o
seu estado original de maneira simples e rápida
com um fresco revestimento de superfície.

Passo 3. Em más condições
Se, por algum motivo, o seu pavimento sofreu
danos, este pode ser polido. Bona Lifetime
Support inclui todos os produtos e equipamento
necessário para isso e, inclusivamente, nós
podemos recomendar-lhe algum instalador na
sua zona para realizar o trabalho.

Quem pode usufruir de Bona Lifetime Support?
Como cliente de Bona IC, usufruirá automaticamente do nosso
serviço de Assistência para toda a Vida Bona em qualquer parte
do mundo, sem qualquer custo adicionado.
Isto inclui recomendações sobre que produtos de limpeza e de
manutenção utilizar e onde podem ser adquiridos. Garantimos
que os produtos com o selo Bona Lifetime Support estarão disponíveis na sua área.
No que se refere à experiência técnica, uma informação de
carácter geral, como por exemplo, sobre instalação e manutenção, é proporcionada em manuais escritos no seu idioma. Para
além disso, o pessoal em cada departamento local de Bona estará
à sua disposição para lhe facilitar qualquer informação adicional e
específica que possa necessitar.

Contacte-nos
Se tem qualquer dúvida ou deseja saber mais sobre produtos e serviços, contacte o
seu distribuidor local da Bona ou visite-nos na nossa página web: www.bona.com

Ásia Pacifico
Bona Far East & Pacific Pte. Ltd.
390 Havelock Road
#07–03 King’s Centre
Singapore 169662
Tel +65 6738 55 80
Fax +65 6738 11 58
Eugene Goh +65 9786 8005

Europa Central
Bona AB
Mayrwiesstrasse 21
A-5300 Hallwang bei Salzburg
Áustria
Tel +43 662 66 19 43-0
Fax +43 662 66 02 05
Jürgen Reissner +43 664 82 49 710

China
Bona Coatings (Dalian) Co., Ltd.
Huai He Middle Road, No.99 #3A
Dalian Development Area
Liaoning Province
P.C. 116620, China
Tel +86-411-875 85 500
Jon Loi +86-159-04245500

Europa Sul
Bona Ibérica
Pol. ind. San Marcos
C/Pitagoras 7
28906 Getafe, Madrid
Espanha
Tel +34 91 682 55 22
Fax +34 91 682 21 95
Marcus Björck +34 670 91 79 40
Bona S.r.l
Via Monte Pastello, 14/E-16/F
I-37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Itália
Tel +39 045 87 53 318
Fax + 39 045 87 76 516
Alberto Massimo +39 335 78 28 092

América do Norte
Bona U.S.
4275 Corporate Center Drive
Monroe, NC 28110
Tel +1 704-220-6947
Matt Timmons +1 303-847-6427
América Latina
Bona Brasil
Rua Sete de Setembro
– numero 4214 – Conj 704
Bairro: Centro CEP 80060-070
Curitiba–Paraná
Tel +55 41 32335983
Tony Borek +55 41-9931 9525
Bona AB Branch Panama
Ave. Balboa Entre
Calle 42 Y 43,
Torre BBVA, Piso 13.
Ciudad de Panamá,
Panamá
Marcus Björck +50 765563189

Europa Norte
Bona AB
Murmansgatan 130
SE-200 21 Malmö
Suécia
Tel +46 40 38 55 00
Fax +46 40 38 73 53
Lars Högwall +46 73 6557515

Passion for wood floors

Head Office
Bona AB
P.O. Box 210 74
SE-200 21 Malmö
Suécia
Tel +46 40 38 55 00

