Bona FlexiSand & Bona Power Drive
Bona FlexiSand 1.9 is een krachtige machine die kan worden uitgerust met
verschillende aandrijfschijven voor een breed scala vloerbewerkingswerkzaamheden.
Met een krachtige 1.9 kW motor en robuuste constructie kan deze machine alle
schuuruitdagingen aan.
De innovatieve aandrijfschijf Bona Power Drive wordt exclusief met de Bona FlexiSand
gebruikt en geeft kaalschuren een hele nieuwe dimensie.
Door het gebruik van een richtingsonafhankelijke schuurtechniek combineert de
aandrijving uitstekende prestaties met eenvoudig gebruik. Vier tandwielaangedreven
schijven schuren dicht langs muren, waardoor de noodzaak van kantschuren wordt
teruggebracht. In combinatie met Bona 8700 keramisch schuurpapier zorgen de
tandwielring en ronddraaiende schijven voor meer vermogen, wat uitstekende
prestaties biedt bij het kaal schuren van hout.

Schijven voor de Bona Power Drive

ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR HET SCHUREN VAN PARKETVLOEREN
Bona Serie 8600 (Groen)

Superieure kwaliteit

Premium kwaliteit

Bona Serie 8300 (Blauw)
Eersteklas kwaliteit

Bona Diamond
Diamant kwaliteit

Schuurmateriaal van een mix van
keramiek en aluminium-oxide
voor het eenvoudig verwijderen
van harde lakken, lijmresidu’s en
het vlakschuren van geschotelde
vloeren.

Schuurmateriaal met een unieke mix
van keramiek en aluminiumoxide.
Biedt een 30% sneller schuurproces
en gaat 50% langer mee dan
standaard schuurmateriaal.

Schuurmateriaal met een
optimale mix van zirkonium en
siliciumcarbide voor een perfecte
balans tussen agressiviteit en
oppervlakte-afwerking.

Voor het polijsten van keramisch
versterkte UV-lak en andere
harde lakken. Vermindert het
risico op krassen.

Korrels: 36, 50

Korrels: 36, 50, 60, 80, 100, 120

Korrels: 24 t/m 120

Korrels: 80, 120, 240

Bona GRIJS Keramisch

Bona GROEN Keramische Mix

BONA MACHINE ASSORTIMENT
Met het complete portfolio aan professionele tools en machines
van Bona kun je met volle overtuiging aan de slag. Het biedt je
de middelen om een bestaande vloer te transformeren in een
uniek oppervlak, ongeacht het type vloer en wensen.

Bona BLAUW Antistatisch

BONA SCHUURMATERIAAL

Agressiviteit

Duurzaamheid

Kosten per m²
schuuroppervlak
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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
www.bona.com/nl/8600
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Prijs schuurmateriaal

De sleutel tot prachtige schuurresultaten ligt in de perfecte combinatie
van machines en het gebruikte schuurmateriaal. Het
schuurassortiment van Bona levert niet enkel uitzonderlijk goede
resultaten op, onze systemen zijn ontwikkeld voor maximale
efficiëntie, ergonomie en veiligheid.
Bona bezit een heel ruim assortiment aan schuurmateriaal: van de
agressieve serie 8700 bestaande uit keramische korrels (voor het
verwijderen van harde lakken) en de perfect uitgebalanceerde
antistatische serie 8300 tot onze unieke Diamond Abrasives, voor
een ongeëvenaarde schuurervaring.

Bona Schuurmateriaal
Ongeëvenaard
bij elke schuuruitdaging
LI

Bona Serie 8700 (Grijs)

SUPERIOR

Bona Keramische

(Serie 8700 - Grijs)

Bona Diamond

Mix

Prestatie gaat voor bij Bona

Buitengewoon duurzame schuurschijven met diamantdeeltjes.
Diamond Schuurschijf voor het polijsten van keramisch
versterkte UV-lak en andere harde lakken. Vermindert het
risico op krassen. Gaat tenminste 100 m² mee. Verbetert de
hechting vóór het overlakken. Een zichtbaar gladder en egaler
oppervlak.

Superieur Schuurmateriaal gemaakt van een mix van
keramiek (50%) en aluminiumoxide (50%) voor eenvoudige
verwijdering van harde UV-lakken, lijmresidu en voor het
afvlakken van zeer oneffen vloeren. In combinatie met
de Bona 8300 serie een optimaal systeem voor hoge
schuurprestaties voor een mooi, vlak oppervlak.
De keramische korrels op het schuurmateriaal komen
qua hardheid in de buurt van diamanten, waardoor het
schuurmateriaal zeer duurzaam is en scherp van kwaliteit
blijft. Er kan ook direct begonnen worden met grof schuren,
met korrel 50; hierdoor zijn er minder schuurgangen nodig,
wat tijd en geld bespaart. Het is het enige schuurmateriaal in
de markt dat met een 1-schijfsmachine – in combinatie met
de Bona Power Drive – tot op kaal hout kan schuren.

• Hardheid en slijpsterkte van diamant
• Gelijkmatig en betrouwbaar resultaat
• Geen zichtbare schuursporen
Verkrijgbaar in: Ø 150 mm - Korrels 80, 120, 240

Verkrijgbaar in korrels 36 en 50:
Banden 200 x 750 mm en 250 x 750 mm
Rollen 203 mm x 10 m en 254 mm x 10 m
Schijven Ø 150 mm en 178 mm

PREMIUM

Bona Keramische
(Serie 8600 - Groen)

Mix

Bona 8600 Keramisch Groen Schuurmateriaal heeft een
lange standtijd en schuurt zeer effectief. En toch voorkomt
het dat houtvezels onnodig beschadigd raken. De unieke
mix van keramiek (30%) en aluminiumoxide (70%) levert
optimale prestaties met als resultaat een perfect geschuurd
oppervlak.
Bona 8600 biedt een 30% sneller schuurproces en gaat
50% langer mee dan standaard schuurmateriaal. Met de
recente introductie van dit Bona Keramisch Schuurmateriaal
8600 wordt een sneller, soepeler en veiliger schuurproces
uw nieuwe standaard.

Bona Groen (8600) - Schuurproces op topsnelheid

Geïndexeerde snelheidsresultaten - Grof en medium schuren
Bona Groen
Concurrerend gemiddelde

Banden 200 x 750 mm en 250 x 750 mm
Schijven Ø 150 mm en 178 mm

Index 0

Bona Antistatisch
(Serie 8300 - Blauw)

Zirkonium

Eersteklas schuurmateriaal met een optimale mix van
zirkonium en siliciumcarbide voor een perfecte balans tussen
agressiviteit en oppervlakte-afwerking.
De Bona 8300 schuurmaterialen zijn zeer duurzaam en
hebben een antistatische toplaag die vollopen tegengaat,
niet warmloopt, langer meegaat en het stof beter afvoert.
De gebruikte korrel vormt tijdens het gebruik steeds nieuwe
scherpe punten, waardoor de agressiviteit tijdens de gehele
levensduur wordt gehandhaafd. Gaan tot 5 keer langer
mee dan de conventionele schuurmaterialen op basis van
aluminiumoxide. De schijven hebben een klittenbandrug
voor het eenvoudig plaatsen van de schuurmaterialen.

Verwijdering houtvezel

Met Bona 8600 Keramisch Groen Schuurmateriaal geeft het
eindresultaat een zichtbaar egaler oppervlak, met minder
beschadiging van de houtvezels en minder diepe krassen.

De fijnheid van het schuurstof geeft weer of schuurmateriaal het hout
egaal schuurt of dat de houtvezels kapot getrokken worden. Schuren
met Bona 8600 geeft duidelijk een fijn en poederig schuurstof, wat
wijst op een onbeschadigde houtvezel.

Kies het groene assortiment van het Bona schuurmateriaal voor uitvoering van het snelste schuurproces in de huidige markt.
De unieke mix van keramiek en aluminiumoxide laat toe het grofschuren te starten met de fijnere korrel 60 in plaats van de
gebruikelijke korrel 36. De 2e schuurstap is het medium schuren met korrel 80 of korrel 100. Deze methode reduceert het
aantal schuurstappen, wat zich vertaalt in tijd- en geldbesparing. Dit snellere, kortere schuurproces resulteert ook in een
egaler, uniform krasvrij oppervlak.

Verkrijgbaar in korrels 36, 50, 60, 80, 100 en 120
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Kwaliteit oppervlak
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Egaal schuren

Korrelverdeling

Des te egaler het korreloppervlak op schuurmateriaal, des te
makkelijker is het om een egaler schuurresultaat te verkrijgen van
het houtoppervlak. Het Bona schuurmateriaal beschikt over een
beduidend egalere korrelstructuur.

Met een egalere korrelverdeling zijn de schuurresultaten gladder en
egaler. Bona schuurmateriaal heeft een zichtbaar duidelijk egalere
korrelverdeling.

Bona Blauw (8300) - Snellere resultaten
Vergeleken met ander zirkonium schuurmateriaal, presteert de blauwe 8300 serie van Bona beduidend beter. Bovendien heeft
een zirkonium mix duurzame eigenschappen die extra bijdragen tot de efficiëntie van Bona’s blauwe schuurmateriaal - minder
banden worden verbruikt, een sneller schuurproces en een egaler eindresultaat.

Geïndexeerde snelheidsresultaten - Grof schuren
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Antistatische eigenschappen

Unieke schuurefficiëntie

Bona 8300 Schuurmateriaal heeft antistatische eigenschappen,
waardoor schuurstof wordt afgestoten van het schuuroppervlak. Dit
voorkomt het vollopen en zorgt dat de agressiviteit ervan duurzaam
blijft, wat zeker van belang is bij de fijnere korrelgroftes.

Het gebruik van Bona 8600 Groen Schuurmateriaal bij het schuren
van oude laklagen of lijnmarkeringen gaf een effectiever resultaat in
één enkele schuurpassage.

Bona Blauw
Concurrerend gemiddelde

Verkrijgbaar in korrels 24 t/m 120
Banden 200 x 750 mm en 250 x 750 mm en 200 x 551 mm
Rollen 203 x 25 m, 254 mm x 25 m
Schijven Ø 100 mm, 150 mm, 178 mm en 200 mm
Rotexschijven Ø 150 mm
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