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Bona Borstel Technologie
Voor het creëren van duidelijke houtnerven en
speciale verouderde effecten

Benadruk het karakter
Eenvoudig
vast te
klikken

Geborsteld karakter
2-dimensionale effecten

Voor
Bona FlexiSand 1.9

Textuur creëren

Introductie van de Bona Borstel Technologie
Bona’s unieke Borstel Technologie beschikt over de nieuwe,

Textuur creëren

innovatieve Bona Power Drive NEB, waarbij de accessoires

Bona Borstel Technologie borstelt diep in de nerf van het hout.

inklikbaar zijn voor betere bevestiging. Dit zorgt voor een

Dit benadrukt de houtstructuur en geeft effecten, waardoor er

grotere flexibiliteit om het natuurlijke karakter van het hout te

houten vloeren met een hele bijzondere uitstraling ontstaan.

verbeteren en om nieuwe effecten te geven aan bestaande
houten vloeren. Of om algemeen schuurwerk te verrichten en

Zelfs naturel afgewerkte houten vloeren profiteren van de

bij een volledige renovatie het hout kaal te schuren.

Bona Borstel Technologie omdat het zachte hout wordt
weggeborsteld, wat de textuur benadrukt en waardoor de

Van tweekleurige contrasten tot opvallende, eigentijdse

houtnerf duiderlijker zichtbaar wordt.

kleureffecten, in combinatie met Bona’s assortiment van
parketoliën en parketlakken zijn de mogelijkheden eindeloos.

Om de kanten te borstelen gebruik de Bona SupraFlex.

Hoe werkt het?
Bona’s nieuwe Borstel Technologie levert een stalen borstelset

Dit zorgt ervoor dat de kleurolie in de nerf kan trekken,

en een nylon versie, die het zachte hout tussen het harde hout

waardoor het 2-dimensionale effect wordt gecreëerd en het

wegborstelt, waardoor er diepte en textuur aan het houten

natuurlijke patroon van het hout wordt verbeterd.

oppervlak ontstaan.

2. Geborsteld oppervlak

1. Vlak oppervlak

3. 2-dimensionaal oppervlak

Schema
Volg Bona’s aanbevolen schuur- en borstelvolgorde voor optimale resultaten.

Grof schuren

Kanten schuren

Medium schuren

Korrel
50

Korrel
50 Korrel
80

Korrel
80

Bona 8700
Power Drive / NEB

Bona 8700 & 8300
Kantenschuurmachine

Bona 8300
Power Drive / NEB

Kanten borstelen

Borstelen

Fijnschuren

Korrel
80
Metal brush
Supraflex

Metal & Nylon brush
Power Drive NEB

Diamond Abrasives
Quattro Disc

Prachtige, unieke effecten
Benadrukt de houtkorrels
Contra-roterende cilindrische borstelkoppen borstelen het zachte hout weg
en creëren diepte in de houtnerf en versterken zó het natuurlijke houtpatroon.
Dit creëert diepte en textuur.

Eenvoudig te bevestigen

Cylindrische draadkoppen borstelen zacht hout weg

Borstels en schuurschijven worden gemonteerd op de Bona Power Drive
NEB - ze worden slechts met een eenvoudige klik op hun plaats vastgezet.

Power Drive NEB voor flexibiliteit
De Bona Power Drive NEB geeft u de unieke flexibiliteit om te kunnen
borstelen, tussen te schuren of het kaalschuren van het hout door simpelweg
de juiste schijven of borstels vast te klikken.

Bona FlexiSand 1.9

Kliksysteem met sterke zeshoek sluiting

Voor eenvoudig, richtingsvrij borstelen en schuren - gebruik de Bona Power
Drive NEB samen met de Bona FlexiSand 1.9: met zijn krachtige 1.9 kW motor
levert deze fantastische resultaten. Voor het fijnschuren: gebruik de Bona
Quattro Disc.

Bona SupraFlex: schuren&borstelen van hoeken&randen
De kanten kunnen worden geschuurd en geborsteld met de Bona SupraFlex,
een alles-in-1 schuurmachine, speciaal voor moeilijk te bereiken plekken. De
machine kan worden gebruikt zowel met schuurschijven als met borstels.

Dynamisch tandsysteem voor schuurkracht
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Bona Afwerkingsproducten - Nieuwe Effecten met de Borstel Technologie
Bona biedt een breed scala aan parketoliën en parketlakken in een volledig assortiment kleuren,
voor talloze mogelijkheden. Gebruik deze producten in combinatie met de Bona Borstel
Technologie om unieke effecten en uitstralingen te creëren, of gewoon om de schoonheid van
natuurlijke houten vloeren te verbeteren. Met duurzaamheid en veiligheid in het achterhoofd
worden de Bona producten ontwikkeld met uitzonderlijk lage VOS-gehaltes voor betere
binnenluchtkwaliteit.
Van ontwerp en bescherming tot onderhoud en reiniging, Bona biedt de professional alles wat
hij nodig heeft voor langdurig mooie houten vloeren.

• Unieke houtbehandeling

• Creëert duidelijke houttextuur

• 2-dimensionaal effect

• Versterkt en beschermt

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6, 2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864 / bona.nl@bona.com
www.bona.com/nl/borsteltechniek Facebook: @bonabenelux

