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Bona, fundada em 1919, é uma empresa inovadora líder mundial com um sistema exclusivo
para o tratamento dos pavimentos de madeira. Através das nossas filiais e distribuidores
estamos presentes em mais de 70 países distintos, o que nos permite estar perto dos
nossos clientes e profissionais.
Graças ao nosso compromisso a longo prazo, e à nossa paixão pelos pavimentos de
madeira, podemos oferecer resultados duradouros e sustentáveis que englobam tudo o
que necessitam tanto os profissionais como os proprietários dos pavimentos de madeira.

Bona Power Drive
www.bona.com
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Paixão por Pavimentos de Madeira

Lixagem potente até à madeira natural
em qualquer direção.
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Lixagem simples e segura até à madeira natural

Maior potência para o sistema
FlexiSand Pro System

De manipulação fácil

Apresentamos a maior inovação dentro do versátil sistema FlexiSand Pro System
da Bona, o Bona Power Drive desenhado especificamente para lixar até chegar à
madeira natural.

O seu funcionamento em qualquer direção permite que
se possa manipular com facilidade, inclusive em espaços
estreitos. Os discos, que giram verticalmente, eliminam o risco
de que fiquem marcas produzidas pelos cilindros de lixagem

Bona Power Drive é o primeiro sistema de lixagem do mundo que permite lixar em
qualquer direção até chegar à madeira natural. Este sistema de lixagem mediante
discos fabricados exclusivamente para a máquina Bona FlexiSand 1.5, permite
realmente operar em qualquer direção e oferece uma potência excecional inclusive
face aos desafios mais duros relacionados com a lixagem.

nos pavimentos de madeira, e garantem uma superfície
perfeitamente plana e suave.

Lixagem em qualquer direção para conseguir
uma suavidade ótima

Minimiza-se a lixagem das extremidades
O desenho único do sistema permite que o movimento da
máquina de afagar se aproxime excecionalmente às paredes.
Somente fica uma superfície de 2-3 cm de largura que requer
lixagem manual nas beiras, o que poupa tempo e esforço.

Inovação na lixagem

Sistema mediante engrenagens
que aumentam a potência

Trabalha mais perto das paredes e minimiza a
necessidade da lixagem das extremidades

O sistema inovador de engrenagens do Bona Power Drive,

lq
ua

duplica as rotações da lixagem. Isto confere uma potência

uer direção

significativamente maior aos discos de lixar, que proporcionam
uma lixagem até à madeira natural e uma eliminação de
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revestimentos duros mais efetivos.
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Sistema dinâmico de engrenagens para aumentar
a potência na lixagem

Desenhado para um manejo
e um transporte simples
A máquina Bona FlexiSand 1.5, equipada com rodas grandes
e de desenho compacto, pode-se mover entre os distintos
quartos e transportar pelas escadas com facilidade. O punho
é dobrável, o que permite que caiba na maioria das viaturas.
Rodas grandes que facilitam o transporte

Abrasivos óptimos

Engrenagens
que transmitem uma
potência máxima

Desenhado para FlexiSand 1.5

Abrasivos cerâmicos Bona 8700

Abrasivos de diamante Bona

Os abrasivos Bona 8700, altamente eficazes e
extremamente robustos, estão desenvolvidos para
proporcionar uma eliminação de revestimentos duros
eficaz e para nivelar rapidamente superfícies de madeira
não uniformes.

Os abrasivos Bona Diamond oferecem os melhores
resultados inclusive nos pavimentos de madeira mais
duros. Utilize este abrasivo para completar o processo de
lixagem e conseguir uma suavidade extrema.

Abrasivos anti-estáticos Bona 8300
O Bona Power Drive, eficaz e de manipulação fácil,

capaz de levar a cabo tarefas de lixagem inclusivamente

transforma o lixar até à madeira natural num processo

mais exigentes, ao mesmo tempo que proporciona uns

agradável e simples. Com este desenvolvimento novo,

resultados excecionais para uma pré-limpeza posterior,

o sistema polivalente Bona Flexisand Pro System já é

oleado e polido.

Os abrasivos Bona 8300 oferecem uma longa duração,
são resistentes ao calor, impedem o empastamento e
são ideais para a sua utilização depois de lixar com o
abrasivo Bona 8700.

