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Vyvíjející se pevnost
BONA QUANTUM – LEPIDLO S TITANIUM TECHNOLOGY

VYVÁŽENÝ POMĚR
PEVNOSTI A ELASTICITY

BONA QUANTUM – VYVÍJEJÍCÍ SE PEVNOST PODLAHY
Bona Quantum představuje novou generaci lepidel na bázi

Bona Quantum umožňuje aklimatizaci podlahy a usazení na

silanu, s revoluční technologií Bona Titanium Technology,

místě, postupem času ztrácí elasticitu a vytvrdne na silné

která byla poprvé představena u lepidla Bona Titan.

tvrdé lepidlo.

Zcela nové složení přináší vynikající pevnost, která se

Bona Quantum poskytuje dlouhodobý výkon a stabilní

postupem času zvyšuje. Jedinečná receptura nabízí výhody

výsledek. Zajišťuje, že podlaha zůstane dobře přilepená,

obou, jde o tvrdě-elastické a tvrdé lepidlo v jednom efekti-

nedochází ke smrštění – dřevo pracuje pod kontrolou.

vním produktu. Prvotně nastaveno jako středně-elastické,

BONA QUANTUM

ZVÝŠENÁ PEVNOST
BARIÉRA PROTI VLHKOSTI
ŠIROKÁ POUŽITELNOST

NOVÉ
EKOLOGICKÉ
BALENÍ

ZVÝŠENÁ PEVNOST

BONA QUANTUM

Lepidlu Bona Quantum se postupem času zvýší pevnost. Při
aplikaci je středně-elastické, což umožňuje aklimatizaci
podlahy. Lepidlo postupem času ztrácí elasticitu a přemění
se na silné tvrdé lepidlo.
Bona Quantum je skvělý všestranný produkt, který přináší
fantastický výkon, ať už se jedná o jakoukoliv práci.

ČAS
ELASTICITA
PEVNOST
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O JEDNO POUTO SILNĚJŠÍ
TECHNOLOGIE TITANIUM TECHNOLOGY
Technologie Bona Titanium Technology poskytuje lepidlu

Zrychlené vytvrzování zabraňuje negativním dopadům na

Bona Quantum čtyřnásobné zesíťování, které vytváří

vnitřní strukturu lepidla, které by mohly být způsobeny

extrémně vysokou počáteční pevnost lepení, která drží

přísadami v betonových směsích, nebo jinými reakcemi

prvky na svém místě, zejména širší prkna, bez rizika vzniku

z podkladu. Podlahy instalované s Bona Quantum lze

dutých míst.

bezpečně zatížit lehkou chůzí již po 4 - 6 hodinách.

BONA QUANTUM

QUANTUM INOVACE
Bona Quantum, evoluce Bona R850, s přidanou pevností.

produktů. Kromě toho má přirozené zbarvení, které takřka

Díky svému univerzálnímu použití je nejlepší volbou pro

není patrné, pokud se během lepení do spoje náhodně

širokou škálu podlahovin, takže můžete skladovat méně

přitlačí a projde spojem podlahy.
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VYVÍJEJÍCÍ SE PEVNOST
Technologie Titanium Technology dodává Bona Quantum
pevnost, která se postupem času zvyšuje. Lepidlo se snadno aplikuje a vytváří hladkou aplikaci s extrémně dobrým
výsledkem nalepené dřevěné podlahy.
Lepidlo Bona Quantum je vhodné pro dnešní moderní potřeby díky schopnosti absorbovat pohyb a síly, mezi podlahovým prvkem a podkladem.

BARIÉRA PROTI VLHKOSTI
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Bona Quantum šetří čas tam, kde podklad není dostatečně
suchý. Působí jako integrovaná bariéra proti vlhkosti.
Produkt 2v1, bariéra proti vlhkosti a lepidlo zajišťuje úspěšnou
pokládku podlahy v širokém měřítku podmínek podkladu.
Chrání betonový podklad proti vlhkosti až do 95% RH
(85% RH pro podlahové vytápění). Při použití nové špachtle
Bona Trowel Plus se sníží prostoje a je možné dosáhnout až
30% úspory.

ŠIROKÁ POUŽITELNOST

ŠIROK
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Bona Quantum lze použít pro různé typy dřevěných podlah.
Udržuje optimální rovnováhu mezi pevností a elasticitou rok
za rokem, poskytuje podlaze životnost vysoce kvalitního
produktu. Bona Quantum lze použít také na venkovní
palubky*, stejně jako na kovové povrchy. Tento všestranný
produkt může pokrýt až 90% vašich potřeb lepidla.
*Při použití na venkovních palubkách, kontaktujte našeho Bona technika pro
další informace.

BONA QUANTUM

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO SKVĚLOU APLIKACI
Společnost Bona nejen vyvíjí a poskytuje inovativní lepi-

jen dvě z našich jedinečných řešení. Navštivte webové

dla, která zajišťují hladký pracovní proces a skvělé

stránky www.bona.com/cz a podívejte se celý sortiment

výsledky. Poskytujeme také podporu a postupy, jako je

Bona.

správné nářadí a příslušenství pro vaši práci. Níže jsou

BONA TROWEL PLUS
V kombinaci s Bona Quantum, speciální špachtle Bona
Trowel Plus umožňuje vytvářet jak dokonalá žebra, tak
bariéru proti vlhkosti v jednom kroku, takže vám ušetří
hodiny práce.

BONA OPTISPREAD
Aplikace lepidel na větší plochy může být časově náročná.
S jedinečným systémem Bona OptiSpread dokážete
připravit velké plochy najednou.

KOMPLETNÍ ŘADA PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY
Bona Quantum je součástí nové generace lepidel Bona.
Další informace o celé naší řadě řešení lepidel Bona
naleznete na www.bona.com/cz.

BONA QUANTUM

NOVÝ LÍSTEK PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
UDRŽITELNOST V KAŽDÉM
SMĚRU

NOVÉ
EKOLOGICKÉ
BALENÍ

Bona pokračuje na cestě udržitelnosti a je v popředí, jako
firma, která nabízí udržitelné inovace a řešení. Bona
vyvinula laky na vodní bázi již v 70. letech minulého století.
Poté následoval systém bezprašného broušení podlah
a vývoj olejů vyrobených z obnovitelných surovin. Bona
byla také první, která nahradila rozpouštědlová lepidla
za lepidla na bázi silanu.

RECYKLOVANÉ BALENÍ
Uvedením Bona Quantum a lepidel příští generace jsme
udělali nový krok na cestě udržitelnosti Bona. Představujeme ekologické balení vyrobené z recyklovatelných
plastových kbelíků. Nové balení má moderní vizuální vzhled
a je vyrobeno ze 75% recyklovaného plastu. Ušetříme až
13% Co2. Také snižujeme naši uhlíkovou stopu přibližně
o 60%. Nový vzhled zahrnuje tisk etiket přímo na produkt,
které se nemůžou náhodně odloupnout.

BONA QUANTUM

20200415

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro
ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných
společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemí celého světa, což nám
umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.
Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale
udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti
Bona získáte kvalitu, která přetrvá generace.

Bona CR, spol. s r.o.

Obchodní 132 			
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com
www.bona.com/cz
www.renovujeme-podlahy.com

