Bona Power Drive NEB

Schuren

Technisch merkblad
Bona Power Drive NEB is de tweede generatie van de unieke aandrijfschijf, voor
ongeëvenaard krachtig, richtingsvrij schuren en borstelen van houten vloeren. Het is
ontwikkeld met een speciale klik-technologie waardoor de diverse accessoires flexibel
kunnen worden gewisseld. De schijf kan zowel worden gebruikt voor schuurklussen,
zoals met de traditionele Bona Power Drive, maar hiermee kunnen de schuurschijven
met 1 simpele klik worden vervangen door borstels. Met de borstels die op de Bona
Power Drive NEB zijn bevestigd is het mogelijk om die exclusieve geborstelde
uitstraling en textuur te creëren. De voordelen van richtingsvrij schuren en borstelen is
dat het eenvoudig in gebruik is en dat er nadien minder kantenschuren hoeft plaats te
vinden én dat het uitstekende resultaten geeft. De aandrijfschijf is gemakkelijk te
manoeuvreren in kleine, afgesloten ruimten en kan onafhankelijk van de houtnerf overal
worden toegepast.







Voor krachtig en flexibel schuren en borstelen van houten vloeren
Kliksysteem
Vermindert de noodzaak om kanten te schuren en te borstelen – het laat
slechts een 3 cm brede strook over voor kantenschuren en borstelen
Levert een fijn en glad schuurresultaat
Veilig, geen risico op schuursporen etc.
Aan te sluiten op het Bona DCS Systeem voor stofvrij schuren

Technische gegevens
Geschikt voor:

Bona FlexiSand 1.9

Aantal schijven:

4

Schijf diameter:

 150 mm

Artikel info
ASK3199940991

Power Drive NEB inclusief dust skirt XL

ASK3199941010

NEB Sanding disc (4 discs)

ASK3199941020

NEB Nylon brush (4 brushes)

ASK3199941030

NEB Metal brush (4 brushes)

Gebruiksaanwijzing
Lees de volledige gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies voor de Bona
FlexiSand 1.9 zorgvuldig door vóór gebruik van dit gereedschap.
De machine moet op een stofzuiger zijn aangesloten om de verspreiding van ongezond
stof te minimaliseren. Wij adviseren de Bona DCS70 voor stofvrij schuren.
Om de machine te starten, trek de handgreep iets naar achteren. In tegenstelling tot
conventionele aandrijfschijven verdeelt de tegenroterende tandwielconstructie de
schuurkracht, zodat de machine min of meer stilstaat tijdens de klus en bestuurd wordt
door simpel heen en weer te lopen.
De volgende methode is ontwikkeld voor optimale schuurresultaten met behoud van
een hoge materiaalverwijdering. Het kan echter nodig zijn om te wisselen tussen
verschillende korrelgroftes, afhankelijk van de hardheid van de houtsoorten en de
lokale condities/eisen.
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Bona Power Drive NEB

Schuren

Technisch merkblad
Aanbevolen schuur- en borstelgangen:

Het schuren & borstelen van hoeken en randen
De kanten kunnen worden geschuurd en geborsteld met de Bona SupraFlex, een
alles-in-1 machine, speciaal voor moeilijk te bereiken plekken (zoals bij traptreden,
plinten en radiatoren). De machine kan worden gebruikt zowel met schuurschijven als
met borstels.

Informatie
1.

Wij raden aan de NEB borstels alleen te gebruiken voor de Bona FlexiSand 1.9

2.

Extra gewicht: 1 extra gewicht kan het borsteleffect vergroten. 2 extra gewichten
kunnen de borstels beschadigen.

3.

NIET geschikt voor de Bona FlexiSand 1.5

4.

Afwerking: na het borstelen kunnen allerlei afwerkingen worden toegepast.
Gepigmenteerde parketolie of een matte parketlak creëren een heel mooi effect.

5.

Niet geschikt voor alle houtsoorten - het hout moet zachtere bestanddelen in de
nerf hebben, zoals eiken en essen. Bij twijfel neem contact op met uw Bona
Verkoopadviseur.
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