A Bona tem um sistema completo de soluções compatíveis e sustentáveis para cada tipo de pavimento de
madeira, e para cada etapa do seu ciclo de vida.

©Bona AB, Sweden All rights reserved

Um sistema completo
para uma proteção total

Desde vernizes à base de água e óleos bidimensionais,
até maquinaria para lixar, despolir, limpeza dos pavimentos de madeira e Certificados Bona Profissionais.
A Bona tem tudo o que é necessário para criar e conservar a beleza dos pavimentos de madeira.

Vantagens
• Minimiza o tempo de inactividade – pode-se reutilizar
o pavimento em 12 horas
• Resistência extremamente elevada contra o desgaste
• Emissão de odores significativamente reduzida
• Aprovado pelo DIBt
• Sob COV <5%
• A superfície não amarelece

Batendo Recordes
Bona Traffic HD – Rendimento elevado á máxima velocidade
Para mais informação visite a página web www.bona.com/pt
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Reduz o tempo de inatividade

Sustentável e seguro

O Bona Traffic HD tem uma cura extremamente rápida, o

O Bona Traffic HD contém menos de 5% de Compostos

que permite aos proprietários dos pavimentos retomar o seu

Orgânicos Voláteis (COV) e tem uma reduzida emissão de

ritmo normal da noite para a manhã. Essa capacidade para

odores. Também foi aprovado pelo DIBt, o que garante um

desenvolver o seu alto rendimento num prazo de tempo curto

ambiente de trabalho e interior mais saudável e seguro.

garante uma proteção do pavimento mais rápida. Isto significa
uma poupança valiosa tanto para o profissional como para os
proprietários dos pavimentos.

Cobertura rápida

A maior durabilidade
para um desgaste extremo

Aplicar uma cobertura com o Bona Traffic HD de endureci-

O Bona Traffic HD não amarelece e garante uma resistência

rápido e seguro para revitalizar os pavimentos de madeira sem

incomparável contra os riscos, contra o desgaste e os

necessidade de investir num processo completo. Para conse-

produtos químicos para superfícies que requerem o maior

guir uma superfície o mais suave possível e para uma adesão

nível de proteção, permitindo que o pavimento mantenha a sua

perfeita, lixe com os abrasivos Bona Diamond antes de aplicar

beleza durante toda a sua vida útil.

a cobertura.

mento rápido minimiza o tempo de inatividade e permite que o
pavimento se possa utilizar passadas 12 horas. É um método

Um passo à frente no alto rendimento

O Bona Traffic HD, é um verniz de alto rendimento para zonas
com um tráfego elevado, proporciona agora uma proteção
superior inclusivamente em menos tempo que anteriormente,
superando o rendimento de qualquer outro verniz tanto em
rapidez como em durabilidade.
Desfrute de uma resistência incomparável contra o desgaste
e um período de inatividade minimizado. Os proprietários dos
pavimentos poderão agora voltar a utilizar o pavimento pas-

Não amarelece a superfície

a sua vida.
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*Cura Rápida

Todos os pavimentos do Aeroporto de Schipol, em Amsterdão, foram tratados com o Bona Traffic HD e soluções Bona para preservar a sua beleza.
Outros pavimentos protegidos com o Bona Traffic HD são os do Palácio de Taj Mahal e da Torre de Mumbai, do Starbucks Café em Tóquio, e do
Gondolen em Estocolmo, para citar alguns.

Aeroporto de Schiphol

Redução de cheiros
de forma significativa

O Bona Traffic HD é uma solução potente para zonas como

duração ao mesmo tempo que preserva a sua beleza durante
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Resistência extremamente
elevada contra o desgaste

Aprovado pelo DIBt

comboio, e outorga aos pavimentos uma proteção de longa
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Minimiza o tempo de inatividade

sadas apenas 12 horas após a aplicação.

vestíbulos, aeroportos, pavilhões de exposições e estações de

Índice de resistência

Reutilização do pavimento
em 12 horas

9

Resistência contra o desgaste

COV

12 horas CR*
10

Aplicação

12h de inatividade

Aberto
ao público

