
BONA OIL SYSTEM
GOLVOLJA – OCH MYCKET MER

Du som professionell golvhantverkare hittar allt du behöver i Bonas oljesortiment. Du 

sätter själv ambitionsnivån för hur du vill jobba med oljade trägolv och golvoljor, tekniker, 

underhållsprodukter och effektbehandlingar från Bona.

Bli expert på att jobba med Bonas lättarbetade grundolja som finns i 12 grundkulörer. Eller 

bestäm dig för att utnyttja de oändliga designmöjligheterna som systemet erbjuder med 

effektbehandling, borstning och blandning av unika kulörer efter kundens önskemål.

Mer än bara golvolja och hårdvaxolja



Det finns många fördelar med Bonas olja och hårdvaxolja för dig som 

hantverkare, för din kund och för miljön:

Bonas golvoljor tillverkas av förnybara vegetabiliska råmaterial, huvudsaklingen 

linfrö, ricin och safflor (även kallad färgtistel). Bonas golvoljor är fria från kobolt och 

MEKO och de innehåller extremt låga nivåer VOC. Med högt oljeinnehåll och minimalt 

lösningsmedelsinnehåll säkerställs en hög mättnadsgrad, som ger friska golv och 

långvarigt skydd. 

Varför ska du jobba med Bonas oljor? 

Naturliga oljor för friska golv och hantverkare

En leverantör för allt du behöver 
Du får den bästa supporten du kan tänka dig. 

Vi kan våra produkter, en kunskap vi gärna 

delar med oss av. 

Slitstark yta  
Ytan blir vatten- och smutsavvisande. Något 

din kund kommer uppskatta vid den dagliga 

städningen av golvet.

Svag lukt  
Bonas oljor och hårdvaxolja har mycket 

svag lukt, något som är bra för dig under 

arbetet och för  kunden som ska flytta in i 

sitt hem när renoveringen är klar.

Ett helt kompatibelt system  
Det ger dig enkelhet, bra support från Bona 

och oändliga designmöjligheter.

Hög torrhalt och minimalt lösningsmedelsinnehåll 
Bra för dig under arbetet, din kunds inomhusmiljö och vår värld. Det 

gör även att oljorna har svag lukt.

Lättapplicerad golvolja 
Med lång öppentid och snabb härdning får du en stressfri 

 applicering, ett tidseffektivt arbete, jämnt resultat och en väldigt 

nöjd kund.

Fritt från kobolt och ketoximer 
Bonas 2-komponentsolja är till skillnad från många andra 2-kompo-

nentsoljor fri från de miljöfarliga ämnena kobolt och ketoximer. Ur 

hälsosynpunkt är det bra både för dig som hanverkare och din kund. 

Repfritt - även med pigmenterad olja 
Med Bonas högkvalitativa slippapper och tydliga slipinstruktioner 

har du optimala förutsättningar att leverera ett repfritt golv, även vid 

applicering av pigmenterade oljor. Du får en nöjd kund som kommer 

rekommendera dig och din firma till sina vänner och famlj.



För dig som hantverkare är våra oljor enkla och säkra att arbeta 

med. Sortimentet ger dig stora möjligheter att möta din kunds 

önskemål. Du kan guida din kund till rätt beslut för just deras 

golv och leverera själfulla, slitstarka och personliga oljade trägolv. 

Bonas grundolja finns i 12 grundkulörer, som dessutom 

är blandningsbara med varandra. Genom att addera en 

förbehandlingsprodukt eller en kulörförstärkare kan du skapa 

riktigt effektfulla och unika oljade trägolv. 

Förbered den perfekta ytan
Med slippapper, verktyg och slipmaskiner från Bona kan du för-

bereda den perfekta ytan oavsett om du ska behandla golvet 

med neutral grundolja och hårdvaxolja, pigmenterad golvolja 

eller om du vill skapa ett effektfullt trägolv. Följ våra rekom-

menderade slipmetoder för bästa resultat, och renovera med 

självförtroendet på topp. Instruktioner hittar du på Bona.com.

En enkel underhållsrutin
Det är inte krångligt att rengöra och underhålla oljade trägolv, 

men det är väldigt viktigt. Underhållsrutinen kan delas upp i två 

delar: veckostädning som sker med korta intervaller (rengöring) 

och djuprengöring som tar bort tuff smuts, fett och klack-

märken  tillsammans med en skyddande behandling (periodiskt 

underhåll). Läs mer på Bona.com.

Bonas hårdvaxolja finns i 

en neutral variant i glans-

graderna extra matt, 

matt och sidenmatt. 

 Använd på egen hand 

eller kombinera med Bonas grundolja 

för att skapa hårdvaxoljade trägolv i 

olika kulörer.

Möt din kunds önskemål
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Bona Mix Colour
Bona Mix Colour är en koncentrerad pigment-
pasta avsedd för vattenburna system och 
speciellt Bona Nordic Tone och Bona Rich Tone

   pH-värde: 7,5 
   Blandas i Nordic Tone och Rich Tone

Bona Oil Care

Bona Rich Tone
Förbehandlingsprodukt för ekgolv som tar 
fram en mörk, rökig träfärg och ger  golvet en 
sofistikerad look.

   Mörk, rökig effekt
   Snabbtorkande
  Luktfri

Bona Nordic Tone
Förbehandlingsprodukt till Bona Craft Oil som 
används för att skapa den unika karaktären 
hos ett Skandinaviskt vitlutat golv.

   Ljus vitlutad effekt
   Förhindrar att träet gulnar
   Ljusheten kontrolleras med antalet 

appliceringar

Underhållsprodukt för hårdvax-
oljade trägolv. Återställer torra 
ytor och ger ett nytt skyddande 
lager. 

   Återställer och skyddar
  Lågt lösningsmedelsinnehåll,  
 svag lukt
  Säker för användning på  
  barnleksaker och bordsskivor,  
  uppfyller EN 71-3

Bona Hard Wax Oil
Hårdvaxolja med svag lukt tillverkad av naturliga 
oljor och vaxer. Ger en slistark yta som är enkel 
att punktreparera och underhålla. 

   Snabbtorkande och enkel att jobba med
   Hård och smutsavvisande
   Ingen risk för sidlimning
   Fri från kobolt och ketoximer

Bona Craft Oil
Enkomponentsolja för trägolv med utmärkta 
mättnadsegenskaper som erbjuder djupt 
skydd mot  slitage, kemikalier och fukt.

   Extremt hög mättnadsnivå
   Lättapplicerad och snabb torktid
   Lågt lösningsmedelsinnehåll och svag lukt
   Säker för användning på barnleksaker 

och bordsskivor, uppfyller EN 71-3
   Tilldänglig i 2 grundkulörer

Bona Deep 
Clean Solution

Bona Wax Oil W

Koncentrerat rengöringsmedel för 
periodiskt underhåll. Djup rengör 
med skurmaskin eller manuell 
använding. 

   Effektivt rengöringsmedel
  Lågt pH-värde förhindrar   
  missfärningar
   För oljade och lackerade 

trägolv samt trädäck 
utomhus

Bona Craft Oil 2K 
Tvåkomponentsolja baserad på vegetabiliska 
oljor med kort torktid och utmärkta mättnads-
egenskaper som ger ett djupt skydd.

   Unikt lång öppentid och pot life
   Snabb härdning 
   Lättapplicerad stående med gummiraka
  Mycket lågt lösningsmedelsinnehåll
  Överlackeringsbar med Bona Traffic
   Tillgänglig i 12 grundkulörer

Bona Oil Soap
Rengöringsmedel baserat på 
vegetabiliska oljor för rengöring 
och underhåll av oljade trägolv. 
Vårdar ytan och kan efterpoleras. 

   För oljade trägolv
   Rengör och vårdar
   Ekonomiskt koncentrat

Snabbtorkande underhållsolja för 
tidigare oljade trägolv. Tillverkad 
av vegetabiliska oljor. Finns i vit, 
grå och neutral. 

   Återställer och skyddar
   Lågviskös underhållsolja
  Säker för användning på  
  barnleksaker och bordsskivor,  
  uppfyller EN 71-3

BONA OIL SYSTEM

,

www.bona.com           Bona Professional Sweden              Bona Professional  Bona AB Nyhetsbrev


