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Sinds de oprichting in 1919 is Bona een wereldwijd toonaangevend, innovatief bedrijf met
een uniek systeem voor de behandeling van houten vloeren. Via dochterondernemingen en
distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan 90 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.
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Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel.: +31 (0)23 542 18 64
E-mail: bona.nl@bona.com
Facebook: facebook.com/bonabenelux
Instagram: instagram.com/bonabenelux
www.bona.com/nl/quantum
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Intelligente kracht
BONA QUANTUM T – TITANIUM TECHNOLOGIE PARKETLIJM
- lijm & vochtscherm in 1 laag -

GEBALANCEERD RESULTAAT
STERKTE EN ELASTICITEIT

ZEER HOGE STERKTE
LIJM & VOCHTSCHERM IN 1
BREED INZETBAAR

NIEUWE
DUURZAME
VERPAKKING

BONA QUANTUM EN QUANTUM T – INTELLIGENTE KRACHT

STERKER NA
VERLOOP VAN TIJD

Bona Quantum vertegenwoordigt de nieuwe generatie silaan-

product. Bona Quantum biedt langdurige prestaties en geeft

De formule van Bona Quantum zorgt ervoor dat de lijm na

parketljm, met Bona’s revolutionaire Titanium Technologie,

een stabiele vloer. Het zorgt ervoor dat de vloer een goede

verloop van tijd nòg sterker wordt. Het is in eerste instantie

voor het eerst geïntroduceerd in Bona Titan.

hechting heeft, terwijl de ondervloer wordt beschermd tegen

een hard-elastische lijm en dit zorgt ervoor dat de vloer kan

het uitzetten en krimpen van de houten vloer.

acclimatiseren waarna de lijm na verloop van tijd door zal

De gloednieuwe formule zorgt voor een uitstekende sterkte die
na verloop van tijd evolueert – en uiteindelijk de optimale

Bona Quantum is een geweldig allround product dat

sterkte geeft. Deze unieke formule biedt de voordelen van

fantastische prestaties levert, ongeacht de taak.

zowel een hard-elastische als een harde parketlijm in 1 effectief
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harden tot een sterke harde lijm.
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Bona Quantum is een doorontwikkeling van de Bona R850, met

op voorraad hoeft te hebben. Bovendien heeft het een natuurlijke

extra kracht. Door zijn veelzijdigheid is het de beste keuze voor

kleur, waardoor het minder opvalt als er per ongeluk lijm in de

een breed scala aan materialen, zodat u minder diverse producten

voeg omhoog komt tijdens de installatie van de vloer.
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INTELLIGENTE KRACHT
Door de Titanium Technologie heeft Bona Quantum een zeer
sterke hechting. Doordat de uitharding in de loop van de tijd
steeds meer wordt opgebouwd, is het product gemakkelijk en
soepel aan te brengen met als resultaat een extreem goed
verlijmde houten vloer.
Door zijn uitgebalanceerde formule houdt het vloeren
moeiteloos stevig op z’n plaats en maakt het dit product zeer
geschikt voor de hedendaagse eisen die gesteld worden aan
een betrouwbare lijm.
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Bona Quantum bespaart tijd door tevens te fungeren als een
ingebouwd vochtscherm wanneer de ondervloer nog niet
voldoende droog is. Het 2-in-1 product (lijm & vochtscherm in
1 laag) zorgt voor een succesvolle vloerinstallatie in een breed
scala aan ondergrondsituaties. Het creëert een laag op de
ondervloer met vochtbescherming tot 95% rv (85% rv op
vloeren met vloerverwarming). Door het product op te brengen
met de Bona Trowel Plus maakt u nog meer tijdwinst wat u

EEN STERKERE BAND
PRESTATIES MET TITANIUM TECHNOLOGIE
Bona Quantum is ook gefabriceerd met de revolutionaire,

De snelle uitharding voorkomt negatieve effecten op de

viervoudige ‘crosslinking’ Titanium Technologie. Dit levert

interne lijmstructuur. Vloeren die zijn geïnstalleerd met Bona

extreem hoge

Quantum kunnen na 4-6 uur veilig worden betreden.

initiële hechting om de vloer, met name

bredere planken, op z’n plaats te houden en geeft een
minimaal risico op holle plekken.

een kostenbesparing oplevert tot wel 30%.

BREED INZETBAAR
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Bona Quantum kan worden gebruikt voor verschillende
soorten houten vloeren. Het zorgt voor de optimale balans
tussen sterkte en elasticiteit, zodat de vloer jarenlang goed
en stevig op z’n plaats blijft liggen. Bona Quantum kan ook
worden gebruikt op houten terrasvloeren* en op metalen
oppervlakken. Dit allround product dekt 90% van uw
lijmbehoefte.
*Wanneer gebruikt bij houten terrasvloeren neemt contact op met Bona
Benelux BV voor meer informatie.
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EEN NIEUW BLADZIJDE
VOOR HET MILIEU

GEREEDSCHAP VOOR
EEN PERFECTE APPLICATIE
Bona

ontwikkelt

en

levert

niet

alleen

innovatieve

levert de juiste, perfecte accessoires en gereedschappen,

parketlijmen, die zorgen voor een soepel werkproces en

zoals

geweldige resultaten, maar biedt ook ondersteuning en

www.bona.com om ons gehele assortiment te bekijken.

bijvoorbeeld

de

Bona

Trowel

Plus.

Bezoek

NIEUWE
DUURZAME
VERPAKKING

TOTALE DUURZAAMHEID
Met een lange geschiedenis van duurzaamheid blijft Bona
voorop lopen in duurzame innovaties en oplossingen. In de
jaren ‘70 begon Bona met watergedragen parketlakken,

BONA TROWEL PLUS
Samen met Bona Quantum stelt de Bona Trowel Plus u in
staat om in één beweging zowel een perfecte lijmrug als

daarna als 1e de introductie van stofvrij schuren en toen de
ontwikkeling van parketolie uit hernieuwbare grondstoffen.
Ook was Bona de 1e die de parketlijm op oplosmiddelbasis
verving door silaanlijm.

een vochtscherm te maken, wat u uren werk bespaart.

EEN COMPLEET ASSORTIMENT VOOR
ALLE SOORTEN TOEPASSINGEN
Bona Quantum T en Bona Quantum maken deel uit van de nieuwe generatie Bona
parketlijmen. Meer informatie over onze parketlijmen én oplossingen voor al uw
vloeruitdagingen vindt u op www.bona.com.

GERECYCLEDE VERPAKKING
Met de lancering van Bona Quantum en de volgende
generatie parketlijmen zetten wij weer een nieuwe stap in de
Bona-Duurzaamheids-Reis. Wij introduceren een duurzame
verpakking, gemaakt van gerecyclede plastic emmers. De
nieuwe verpakking heeft een modern, visueel uiterlijk en is
gemaakt van 75% gerecycled plastic. Hierdoor wordt er tot
wel 13% Co2 bespaard. Het vermindert ook onze C02voetafdruk* met ongeveer 60%. Tevens wordt er gebruik
gemaakt van IML techniek (in mound labeling): tijdens het
proces worden verpakkingen geproduceerd en gelabeld.
Deze techniek spaart het milieu: verpakking en etiket

*Een CO2-voetafdruk is een milieumaat voor een huishouden of
het bedrijfsleven - wat men zelf kan verminderen/verbeteren ten
behoeve voor een beter milieu.

bestaan uit hetzelfde materiaal en kunnen dus volledig
gerecycled worden.
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