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Passie voor Houten Vloeren
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met een uniek systeem voor de behandeling van houten vloeren. Via dochterondernemingen
en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan 70 verschillende landen, waardoor
wij dicht bij onze klanten staan.
Door onze lange verbintenis en onze passie voor houten vloeren kunnen wij langdurige en
duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren.

Nieuwe innovatieve Parketlak
Bona Mega ONE – Grondlak en Aflak in 1 - zeer snelle droogtijd
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Bona Mega ONE

Nieuw in de Bona Mega Familie
Voortbouwend op het DNA en het succes van de

De

watergedragen parketlakken biedt Bona Mega ONE nu

toepassing en een uitstekende laagopbouw voor goede

fantastische voordelen voor parketteurs en vloereigenaren,

duurzaamheid en een gladde, gelijkmatige en hoogwaardige

die

dagelijkse

afwerking. En met een snellere droogtijd kunt u eerder

Eenvoudig en handig

vloerbescherming. Bona Mega ONE is uw perfecte partner

schuren wat resulteert dat de vloer eerder in gebruik kan

voor houten vloeren. Zonder mengen en geen parketgrondlak

worden genomen - met als resultaat tevreden klanten en u

Tijdsbesparing

vereist, Bona Mega ONE levert 1-component gebruiksgemak

kunt meer klussen aannemen.

Met de lancering van Bona Mega ONE blijft Bona de markt innoveren en herdefiniëren wij de regels
voor houten vloerafwerkingen. Geen mengen, niet hoeven wachten, parketgrondlak is niet noodzakelijk
- Bona Mega ONE levert snelheid, eenvoud en een fantastisch resultaat.

Goede laagopbouw en resultaat
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Gewoon Superieur.

Unieke voordelen
waarop u kunt vertrouwen
Eenvoudig en handig
Een grondlak en aflak in één: door de innovatieve
eigenschappen van de nieuwe Bona Mega ONE kan het
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Uitstekend resultaat in de vergelijking
In testen waarin Bona Mega ONE werd vergeleken met 6 van de
toonaangevende 1-component watergedragen aflakken, overtrof Bona

eenvoudig rechtstreeks op kaal hout worden aangebracht.

Mega ONE het sectorgemiddelde in 7 van de 8 testcriteria. Met de

Zonder mengen, geen verspilling, geen extra grondlak vereist

uitmuntende slijtage- en taberweerstand als ook de superieure vulkracht,

- voor snelheid, eenvoud en waarde kan dit product niet

nivellering en het tussenschuren, Bona Mega ONE presteert uniek.

verslagen worden.

Flinke tijdsbesparing
Na slechts 1 uur droogtijd kunt u al schuren, met het voordeel
van weinig risico op verstopping van het schuurmateriaal. Zo
kunt u de perfecte afwerking verkrijgen met gemak & snelheid,
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Nivellering
Droogtijd

Vulcapaciteit

Bestendigheid Taber

u kunt volledig op Bona vertrouwen. Geen verstopping van

Tussenschuren

het schuurmateriaal betekent ook dat het schuurmateriaal
langer meegaat wat tijd en geld bespaart.

Uitstekende laagopbouw en resultaat
De uitzonderlijke laagopbouw en vulkracht van Bona Mega
ONE biedt een milde toepassing, optimale duurzaamheid
en een oppervlak om trots op te zijn. Met een uitstekende
nivellering en een fantastische, duurzame afwerking biedt
de niet-vergelende formule dé perfecte afwerking.
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Krasbestendigheid

Chemische weerstand
Slijtageplekken

Sectorgemiddelde

Bona Mega ONE

Instructies stap voor stap
Ervaar de eenvoud en de snelheid van de Bona Mega ONE.

aflak, heeft Bona Mega ONE dat in de meeste gevallen niet

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunt u in een mum

nodig. Dankzij zijn unieke, innovatieve formule én fantastisch

van tijd een fantastisch resultaat bereiken met volledige body

vulvermogen is het opleveren van mooie vloeren nog nooit zo

en een geweldige afwerking. Terwijl traditionele parketlakken

eenvoudig geweest.

een grondlak vereisen, gevolgd door een aantal lagen
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Schuur de vloer met de
Bona FlexiSand of de Bona Belt.
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De Bona Mega ONE uitgieten.
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Gebruik een Bona Roller en
breng de eerste laag Bona
Mega ONE op.

4

Na slechts 1 uur tussenschuren
met de Bona FlexiSand.

Nog meer mogelijk

7

Dankzij de niet-vergelende formule is Bona Mega ONE uw
perfecte partner voor het transformeren van houten vloeren.
Dankzij de unieke eigenschappen van de Bona Mega
ONE raakt het schuurmateriaal
niet verstopt en gaat hierdoor
langer mee.

Verwijder het schuurstof met een
Bona Dusting Pad of met een
stofzuiger.

Breng de tweede en de derde
laag Bona Mega ONE op.

De vloer is beschermd met een
fantastisch resultaat.

Primer Bona White en Bona Mega ONE stellen u in staat
om mooie, lichte vloeren te realiseren; samen de lichte

Voor lichte, mooie oppervlakken die lang moeten

houtsoorten verbeteren. Voor lichtgrijze vloeren, geïnspireerd

meegaan, is Bona Mega ONE, in combinatie met Bona

op de interieurtrends, is de vloerverf Bona Decor Paint dé

White of Bona Decor Paint, dé perfecte partner.

ideale partner voor Bona Mega ONE.
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Wanneer

welke Mega lak?
Bona Mega en Bona Mega ONE bieden duurzaamheid en
bescherming op basis van de specifieke eisen van verschillende
houten vloeren. Van vloeren in woonhuizen met een focus op
veiligheid en duurzaamheid, tot commerciële ruimtes zoals in hotels
en kantoren, Bona beschermt. Wat de klus ook is, u kunt vertrouwen
op Bona Mega en Bona Mega ONE voor de perfecte afwerking.

Bona Mega
Bona Mega is de ultieme keuze voor de dagelijkse bescherming
van houten vloeren in woonhuizen en van houten vloeren in
commerciële ruimtes die licht belopen worden. Bona Mega biedt
superieure bescherming tegen morsen van vloeistoffen, zoals
wijn, koffie etc.

Hoge chemische weerstand

Bona Mega ONE
Kies Bona Mega ONE voor houten vloeren in woonhuizen en
houten vloeren in commerciële ruimtes die licht belopen worden,

Zeer geschikt voor een rijke houtkleur

die een snelle toepassing vereisen omdat ze snel weer in gebruik

Voor gebruik in woonhuizen en voor
op commerciële vloeren

creatieve effecten.

genomen moeten worden. Of voor lichte houten vloeren of

Zeer geschikt voor licht hout
Vloer kan sneller worden opgeleverd
Voor gebruik in woonhuizen en voor
op commerciële vloeren

City Hall, Duitsland, 500 m2
Bij het opnieuw lakken van de 500 m2 massieve houten vloer,

er 3 lagen Bona Mega ONE opgebracht. Het resultaat? Het

als onderdeel van de renovatie van de City Hall in Meschede,

versleten oppervlak is hersteld met een mooie, rijke afwerking

hebben Bona Gecertificeerde Vakmensen de Bona Mega ONE

die de duurzaamheid heeft om elk evenement aan te kunnen.

Breed bereik met Bona Mega ONE
Woningen

MEDIUM gebruik

zwaar loopverkeer

getest. Eerst werd de ruimte geschuurd en daarna werden

”Zeer snelle
droogtijd!”
Vakman, Parkett Rickert

Een compleet assortiment oplossingen
Perfect wanneer vloeren worden gelegd

Bona heeft een compleet assortiment aan oplossingen

verschillende houten vloeroppervlakken. Van vloeren in

om aan alle behoeften op het gebied van houten vloeren

woningen, hotelkamers, kantoren etc. tot vloeren die intensief

te voldoen. Ons portfolio met afwerkingsproducten biedt

belopen worden zoals in luchthavens en winkelcentra, Bona

duurzaamheid en bescherming op basis van de eisen van

beschermt!

Bona biedt innovatieve producten voor de installatie
van nieuwe vloeren en de renovatie van bestaande
vloeren. Bona Titan is een hoogwaardige silaanlijm die
door zijn snelle, initiële hechting veiligere, sterkere en
duurzamere houten vloeren oplevert. In combinatie met
Bona Mega ONE is het eindresultaat een fantastisch
mooie, nieuwe vloer die zeer goed beschermd is en de
komende generaties lang meegaat.
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