Gerelateerd gereedschap

Iets nodig voor ...

Voorstrijkmiddelen (vóór Egalisatie)
Bona D500
Een dispersie voorstrijkmiddel voor Parketlijm Bona D720.
Oplosmiddelvrij - Waterdoorlatend - makkelijk te verwerken - universeel
inzetbaar.

VELOURSROLLER MET BEUGEL
Kortharige roller voor het aanbrengen van
o.a. Bona R540 (vochtscherm)

PRIKROLLER (50 cm)
Voor het ontluchten van egaline

Geschikte ondergronden:
•
•
•
•
•
Geschikt voor vloerverwarming

Plaatsing of
Onderhoud van
Houten Vloeren?

Cement (behalve magnesium industriële vloeren)
Anhydriet(tegel)
Gietasfalt
Houten ondergronden
Spaanplaten V100

• Kleur: wit
• Verbruik: ca. 150 g/m² verdund (= ca. 75 g/m² geconcentreerd)

Bona D501
Een 1-component primer voor de voorbereiding van ondergronden voorafgaand
aan het gebruik van silaangebaseerde Bona lijmen, in het bijzonder Bona R848,
R848T, Bona Quantum en Bona Titan.
Oplosmiddelvrij - Waterdoorlatend - Stofbindend.

GETAND MES (58 cm)

Geschikte ondergronden:

Voor het aanbrengen van egaline.
Extra bladen ook beschikbaar.

•
•
•
•

OF
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Voor het mengen van egaline.
Metrische draad van 14 mm.

Renovatie of
Onderhoud van
Elastische Vloeren?

ROERSTAAF (VLEUGEL) - 80 cm

EEN VLOER PLAATSEN?
Eerst grondig & efficiënt
voorbereiden!

Roerstaaf voor het mengen van 2-componenten
lijmen of primers.

Een dispersie voorstrijkmiddel voor de Bona egalines.
Universeel inzetbaar - Goede hechting op vele ondergronden.
Geschikte ondergronden:
•
•
•
•
•
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Cement
Anhydriet(tegel)
Gietasfalt
Houten ondergronden
Spaanplaten V100

• Kleur: wit
• Verbruik: ca. 150 g/m²

Bona D520 (vóór Egalisatie)
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• Kleur: wit
• Verbruik: ca. 100-150 g/m²

Bona D510 (vóór Egalisatie)
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ROERSTAAF (UNIVERSEEL) (50 cm)

Cement (behalve magnesium industriële vloeren)
Anhydriet(tegel)
Houten ondergronden
Spaanplaten V100

Op basis van een acrylaatdispersie. Speciaal ontwikkeld voor de toepassing op
gladde, dichte en niet-absorberende ondergronden (zoals keramische tegels),
vóór de toepassing van egaline. Vormt een zeer goede grip - aan te brengen
met roller.

ROERSTAAF (MANDVORM) (58 cm)

Geschikte ondergronden:

Voor het mengen van egaline.
Past op de meest gangbare boormachines.

U vindt het bij Bona!

Bona Benelux BV - Nederland
Hulswitweg 6 - 2031 BG Haarlem
T. 023-5421864 - bona.nl@bona.com
www.bona.com
Bona Professional Nederland

Raadpleeg steeds onze technische documenten of uw Bona vertegenwoordiger voor de correcte werkmethode

Bona N.V. - België
Leuvensesteenweg 542/C.3 - Zaventem
T. 02/721 27 59 - infobelgium@bona.com
www.bona.com

•
•
•
•
•
•
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Terrazzo, keramische tegels, geglazuurde tegels, natuursteen vloeren, ...
Oude, gladde en strakke betonnen ondergronden
Geharde, niet-geschuurde epoxyharsen
Cementchape
Anhydriet
Spaanplaat V100

• Kleur: roodachtig
• Verbruik: ca. 100-150 g/m²

Bona Professional Belgium
Raadpleeg steeds onze technische documenten of uw Bona vertegenwoordiger voor de correcte werkmethode

Egalines
Bona H600

cement egaliseermiddel

Cementgebonden, acrylpolymeer versterkt egaliseermiddel.
Zelf nivellerend - Kan na 12 uur worden belegd.
Compatibel met primers Bona D510, D520 of Bona R590. Oneffenheden, grotere
gaten vullen met Bona H610.

Gerelateerde producten

BONA R590

BONA R540

Vochtscherm op silaanbasis

Veelzijdige primer/vochtscherm
Een 1-component polyurethaan reactiehars als primer voor zuigende en nietzuigende ondergronden vóór Bona parketlijm, met name voor Bona R777,
Bona R778, Bona R848(T), Bona Quantum(T) en Bona Titan. Breng je twee
lagen kruiselings aan, dan wordt de R540 een vochtscherm tot en met
4 CM-% gemeten.

Toepassing onder:
• Mozaïek-, lamel-, meerlaags- en massief parket
• Ook onder elastische vloeren, textielvloeren en massieve kurktegels

Geschikt voor vloerverwarming

Gerelateerde producten

• Verbruik: ca. 1,4 kg per m² en per mm
• Laagdikte: 1 - 20 mm

Een 1-component silaangebaseerde primer voor het primeren en/of blokkeren
van restvocht in cement- en betondekvloeren. Ook voor versterking van
zwakke ondergronden, tot op een bepaald niveau. Het product verdient de
voorkeur op de gebruikelijke systemen met epoxyhars en is volledig vrij van
gevaarlijke stoffen.

KENMERKEN

Bona H605

•
•
•
•

calciumsulfaat egaliseermiddel

Gebaseerd op Alpha-hemihydraat. Geeft vlakke en zuigende ondergronden voor de
daaropvolgende installatie van vloerbedekkingen.
Zelf nivellerend - Lage spanning.
Compatibel met primers Bona D510, D520 of Bona R590.

KENMERKEN

1-component
Eenvoudig te verwerken
Zeer goede hechting, ook op problematische ondergronden
Hoog indringvermogen

•
•
•
•
•
•

• Verbruik: als primer: ca. 100-150 g/m²
		
als vochtscherm: ca. 250-350 g/m²
Geschikt voor vloerverwarming
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Toepassing onder:

Versterkend effect
Compatibel met alle Bona silaan parketlijmen en Bona egalines
Vochtblokkerend tot en met 5 CM% of 90 % r.v.
Slechts één applicatie nodig, snelle droogtijd
Vrij van oplosmiddelen en gevaarlijke stoffen
Bevat geen vloeistof verdunners of componenten die kunnen
migreren na uitharding

• Verbruik: 500 g/m² met lijmkam Bona 500F

• Elastische vloeren
• Textiel vloerbekleding
• Ook voor parket, dat verlijmd wordt met Bona silaanlijmen
• Verbruik: ca. 1,4 kg per m² en per mm
• Laagdikte: 1 - 20 mm

Bona H610

BONA QUANTUM (T)

cementgebonden reparatiemortel

Een snelhardende en sneldrogende lekvrije mortel voor indoor reparaties.
Ondergronden moeten behandeld worden met primer Bona D510, D520 of R590.

Allround Silaanlijm met Intelligente kracht
ni
T i ta um

Toepassing:
•
•
•
•

Ideaal voor het opvullen van gaten en scheuren in dekvloeren
Repareren en vernieuwen betonnen traptreden en stootborden
Repareren en vernieuwen zandcement chapes, betonnen vloeren
Reparaties rond leidingen, deuren en raamkozijnen
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VOCHTSCHERM

Met unieke formule die zorgt voor een uitstekende sterkte die na verloop van
tijd doorhardt en uiteindelijk de optimale sterkte geeft. In eerste instantie is
Bona Quantum (T) een hard-elastische lijm en dit zorgt ervoor dat de vloer
kan acclimatiseren waarna de lijm na verloop van tijd zal doorharden tot een
sterke harde lijm.

BONA TROWEL PLUS

Voor gebruik bij Bona Quantum (T) als vochtscherm
Samen met Bona Quantum (T) stelt de Bona Trowel Plus u in staat om in
één beweging zowel een perfecte lijmrug als een vochtscherm te maken,
wat u uren werk bespaart. Het creëert een laag op de ondervloer met
vochtbescherming tot 95% RV (85% RV op vloeren met vloerverwarming),
wat overeenkomt met respectievelijk 5% en 4% CM.

Lijm & vochtscherm in 1 product, voor een succesvolle vloerinstallatie in een
breed scala aan ondergrondsituaties.

• Verbruik: ca. 1,6 kg per m² en per mm
• Laagdikte: geen limiet
Geschikt voor vloerverwarming

Efficiënt beton schuren
Bij Bona breiden wij onze kennis en expertise in het schuren van houten vloeren uit om u meer gemak
en flexibiliteit te bieden als het gaat om het gladschuren van betonnen oppervlakken.
Met de unieke Bona Concrete Disc, in combinatie met de eenvoudig te vervangen magnetische
segmenten, gaat beton schuren nu soepeler, richtingsvrij met als resultaat een egale ondergrond.
Geschikt voor de éénschijfsschuurmachine, Bona FlexiSand 1.9. en 1.5.

Bona Concrete Disc
Unieke aandrijfschijf voor eenvoudige montage van verschillende
soorten schuursegmenten. Door de magnetische bevestiging kunnen
de segmenten (Diamond, PCD Split of PCD Maxi) eenvoudig verwisseld
worden. Zowel geschikt voor Bona FlexiSand 1.9 en 1.5.

Magnetische bevestiging, voor gemakkelijk wisselbare segmenten

KENMERKEN

Bona H660

•
•
•
•
•

cement egaliseermiddel

Zoals Bona H600, maar met iets langere droogtijd.
Ondergrond met een geschikte primer behandelen, zoals Bona D510, D520 of
Bona R590. Oneffenheden, grotere gaten vullen met Bona H610.

Vloer schuurbaar na 12 uur
Geïntegreerd vochtscherm
Breed inzetbaar
Ook te gebruiken op metalen ondergronden
Te gebruiken lijmkam: Bona Trowel Plus

Diamond Segment
De 4 Diamond Segmenten worden bevestigd op de Bona Concrete
Disc, voor het verwijderen van sinterlagen en voor het bewerken van
betonoppervlakken.

Toepassing onder:
• Mozaïek-, lamel-, meerlaags- en massief parket
• Ook onder elastische vloeren, textielvloeren en massieve kurktegels
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• Verbruik: ca. 1,4 kg per m² en per mm
• Laagdikte: 1 - 20 mm

Verwijdert sinterlagen

Bewerken van betonoppervlakken

Geschikt voor vloerverwarming
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