Bona Diamond Abrasives
Ficha Técnica

Os Abrasivos de Diamante Bona foram desenvolvidos para a lixagem superficial de todo
tipo de coberturas duras antes de aplicar novamente um verniz.
Muitos pavimentos desportivos, pavimentos de locais públicos e de parquet préacabado são tratados com coberturas cerâmicas UV (coberturas anti-riscos) que os
tornam mais difícil de lixar, algo fundamental e necessário para conseguir uma boa
aderência do verniz. Uma lixagem desigual pode fazer-nos repetir o trabalho, com a
perda de tempo que isso supõe. Mas agora esse problema desapareceu.
Graças à dureza única do diamante podem-se obter resultados uniformes e fiáveis nos
pavimentos de Madeira mais duros. Os Abrasivos de Diamante Bona, têm uma
capacidade de lixagem mínima de 100 m² por uso (um jogo de 4 discos) e não deixa
marcas de rotação visíveis, garante um funcionamento suave e rápido, proporcionando
excelentes resultados. Aumente o seu potencial e certifique-se de um rendimento
impecável com os Abrasivos de Diamante Bona.

•
•
•
•

Excelente rendimento sobre acabamentos U.V resistentes
Redução significativa dos gastos de material
Lixagem agressiva sem marcas nem riscos de lixagem
Fixação por velcro para uma rápida substituição do disco

Dados Técni cos

Disco abrasivo:

Disco de diamante abrasivo, grão 240
- Rendimento excelente sobre superfícies pré-acabadas de fábrica
- Durabilidade minima de 100 m2 (1 jogo de 4 discos), 12 vezes
mais que as malhas convencionais
- Lixagem agressiva sem riscos visíveis

Pad Intermédio:

Igualam a pressão graças à espuma de isolamento
- Melhora a capacidade do disco abrasivo ao adaptar-se à forma
da superfície

Discos de limpeza: Tecido de fibra
- Apanha o pó residual da lixagem
- Método adequado de limpeza para áreas pequenas.

Produto

Tipo

Tamanho

Disco Abrasivo

Multidisco

125 mm

12

AAS471902408

Quattro

150 mm

8

AAS472002408

Multidisco

125 mm

3

AAS472100008

Quattro

150 mm

4

AAS472200008

Multidisco

125 mm

12

AAS472300008

Quattro

150 mm

8

AAS472400008

Pad Intermédio

Disco de limpeza
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Lixas

Bona Diamond Abrasives
Ficha Técnica
Instruções de utilização

1. Coloque um jogo de pads intermédios sobre os pratos Multidisco/Quattro..
2. Coloque um jogo de Discos Abrasivos de Diamante aos pads intermédio.
3. Lixe o pavimento com um movimento de varrimento a favor e contra a direcção da
madeira. Certifique-se de que todas as áreas estão lixadas adequadamente. Sobre
pavimentos muito desnivelados pode ser necessário lixar algumas partes à mão. A
superfície deve ficar completamente mate depois da lixagem. Substituir os discos
abrasivos regularmente.
4. Elimine o pó fino superficial da lixagem.
a. Áreas pequenas: Use Discos de Limpeza Bona. Coloque-os aos Pad
Intermédios e faça o polimento da superfície. Mude ou sacuda os Discos de
Limpeza regularmente para que não embace. Finalmente passe um pano
húmido antes de envernizar.
b. Áreas grandes: Limpe o pavimento usando uma auto esfregadora equipada
com um pad vermelho. Certifique-se que a máquina, o pad e a água estejam
perfeitamente limpos.
5. Aplique uma nova capa de verniz sobre o pavimento. Para mais detalhes veja
“Instruções de envernizar” em www.bona.com sobre os produtos Bona Traffic,
Bona Sportive Finish ou Bona Mega. Os paviment que foram usados ou
contaminados durante a instalação, devem ser limpos com Bona Prep previamente
à lixagem e envernizamento.
Nota: Não se recomenda usar os Discos Abrasivos de Diamante Bona directamente
sobre os pratos Multidiscos e Quattro. Use sempre entre meias os Pads Intermédios
para garantir um corte o mais suave possível.

Notas importantes

A informação fornecida foi preparada com os nossos conhecimentos mais atualizados
mas não pretende ser completa. O utilizador é responsável de estabelecer que o
produto e as recomendações aqui expostas sejam aptas para o propósito designado,
tipo de madeira e a situação actual, antes de usar. Bona só pode garantir o produto
entregue. Um uso Profissional e portanto o sucesso do produto está fora do nosso
controlo. Em caso de dúvida fazer uma prova preliminar. O utilizador está obrigado a
ler e a compreender toda a informação contida nas etiquetas dos pacotes e folhas de
dados de segurança antes de usar o produto.
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