Bona Care Program – elastiske gulve
Ydeevne ud over det sædvanlige

100 år med innovativ gulvbehandling
Tradition for innovation

Bona-måden

Med næsten et århundredes erfaring med behandling af trægulve anvendes Bona i dag

Hos Bona arbejder vi passioneret på at finde nye, innovative løsninger inden for alle de

af professionelle gulvarbejdere over hele verden. Med en kreativ tankegang har vi udviklet

felter, vi arbejder med. Med vores konstante fokus på gulvoverflader, sundhed og økonomi

en række banebrydende nyskabelser inden for behandling af trægulve – fra udviklingen

er vi i stand til at tilbyde et omfattende sortiment af bæredygtige, højtydende produkter og

af de første vandbaserede gulvlakker i 70'erne til indførelsen af støvfri slibning og alsidige

løsninger. Nu har vi brugt vores viden og knowhow til at skabe et fuldstændig unikt program

slibemaskiner.

til pleje og vedligeholdelse af gulve – effektivt, hurtigt og enkelt. Gør det på den rigtige måde,
Bona-måden.

Rengøring

Dybderens

Beskyttelse

Systematisk plejeprogram
Bona Care Program er et innovativt, særdeles effektivt program til pleje og vedligeholdelse
af elastiske gulve. Med vores bæredygtige kvalitetsprogram kan du ikke alene holde gulvene
friske, men også fuldstændig ændre udseendet af dit eksisterende gulv uden at udskifte
det. Også i områder med tæt trafik er det muligt at forsegle overflader og give dem ekstra
holdbarhed og langvarig beskyttelse.

Nem og effektiv ydelse
Til alle former for gulvpleje
Enkelhed og support

Renovering

En revolution inden for gulvpleje
Gulve medfører forskellige slags udfordringer. Fra travle lufthavnsterminaler og hotellobbyer
med aktivitet døgnet rundt, der skal se ud som nye, til hospitaler og daginstitutioner, som
kræver maksimal hygiejne, kræver alle en skræddersyet vedligeholdelse for at opnå de
bedste resultater. Vores enkle, ligefremme servicetrin, der er udviklet af professionelle til
professionelle, giver enkel, effektiv gulvpleje, som forlænger gulvenes levetid og bevarer
deres oprindelige udseende længere.

Rengøring – En enkel rutine
Regelmæssig rengøring er nøglen til et bedre gulv, som holder længere. Bonas
rengøringsbehandling virker effektivt uden at beskadige overflader eller miljøet.
Det bliver ikke nemmere at vedligeholde gulve, det er hurtigt og ligetil med
fremragende resultat.
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Dybderens – Opfrisk og giv nyt liv
Med tiden og kraftig slitage dannes der genstridige pletter og aflejringer, som får
overfladerne til at se trætte og kedelige ud. En påføring af Bona PowerRemove
R med Bona PowerScrubber genopliver elastiske gulve. Fordelen er fornyet
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friskhed og udseende uden behov for renovation eller driftsafbrydelser.

Beskyttelse – Få glansen tilbage
Med tiden kan gentagen dybderens forringe udseende og kvalitet på enhver
overflade. Et nyt, beskyttende lag genskaber den oprindelige glans og
forlænger gulvenes levetid. Bonas beskyttende behandling restaurerer gulve
sikkert, hurtigt og nemt og giver dem nyt liv på ingen tid. I områder med tæt
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trafik anbefales Bonas beskyttende behandling sammen med dybderens.

timer

Renovering – Sikker restaurering
For gulve der er beskadigede eller kraftigt slidt, er udskiftning den traditionelle
løsning. Den innovative Bona Recoating-behandling er et hurtigt, effektivt
alternativ til at genskabe deres oprindelige skønhed og forlænge levetiden.
Bonas unikke og sikre renoveringsbehandling giver en perfekt overflade på
vinyl, PVC, linoleum og gummi i løbet af få timer.
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Renovering

Unik metode
Vi kalder det recoating, du kan kalde det et splinternyt gulv. Recoating
efter Bona Care Program tilbyder den mest kraftfulde og effektive
renovering til elastiske overflader.
Takket være klargøring med Bona FlexiSand med vores højtydende
Bona Diamond Abrasives kan du opnå en optimalt klargjort overflade
på ingen tid, så du er klar til restaurering eller måske et fuldstændigt
redesign.

Kraftfuld og effektiv
Fuldt fleksibel slibning

Omdan slidte gulve
Tilføj en ny overflade med Bona Pure øverst for at øge beskyttelse
og holdbarhed, så har du et nyt gulv, der er klar til enhver
udfordring. Spar tid, driftspauser og omkostninger ved at gøre det
på den rigtige måde. Gør det på Bona-måden.

Skift look og farve
Til sportsgulve, designeffekter eller kreative looks kan du med vores
Bona Care Program tilføje skilte, symboler eller skifte farve på din
elastiske overflade. Med et komplet sortiment af RAL/NCS-farver og
Bonas Creative Chips har du uendelige designmuligheder.

Før

Efter

Færdigbehandlet med Bona Pure

50%
mindre
driftsafbrydelser

Spar tid og penge
I forbindelse med udskiftningen af 300 m2 linoleumsgulv i en børnehave i Tyskland,
var der krav om et sikkert, sundt miljø, som kunne være klar til brug efter en weekend.

300 m2 gulvareal i børnehave

I stedet for en traditionel metode som omfatter fjernelse af det gamle gulv, slibning af

Takket være de unikke fordele ved Bonas revolutionerende løsning til elastiske

undergulvet, grunding, nivellering og endelig montering og svejsning af gulvet, som ville

gulve er renovation med Bona Care Program sikker, bæredygtig og op til 50 %

tage 3 professionelle gulvarbejdere 6 dage, tog Bona Recoating-metoden blot 3 dage. Det

hurtigere end en fuld udskiftning af gulvet.

medførte besparelser, ikke kun på driftsafbrydelser, men også på omkostninger med en
reduktion i antal mandetimer fra 144 til kun 72 timer.

Reducer driftsafbrydelser
Skab flere job
Sundt arbejdsmiljø

Før

72 t
Bona Recoating

Efter

vs. 144 t
Nymontering

Utrolige resultater med Bona
Med det unikke Bona Care Program til elastiske gulve har det aldrig været nemmere at skabe
nye, spændende looks med forbløffende resultater. Se på nogle af vores seneste omdannelser.
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Erhvervsområde, Stuttgart
På grund af den kraftige trafik på disse travle arealer i Stuttgarts erhvervsdistrikt i Tyskland
var det umuligt at lave en fuld udskiftning af den slidte overflade. Efter kontakt med en
række entreprenører blev det også anset for at være for dyrt.

Takket være Bonas renoveringsbehandling blev overfladen fuldt renoveret over weekenden
for en brøkdel af prisen, klar til brug med en forbløffende, gennemsigtig topbelægning som
sidste trin.
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Halgulv på Balatonföldvár Skole, Ungarn
Da entreprenøren MLS fik til opgave at renovere sportshallen på Balatonföldvár
Skole, viste den nye Bona renoveringsløsning til elastiske gulve, hvad der er muligt.


Efter
to dages reparationer af skader og klargøring, blev den nye gulvbelægning lagt på
fire dage.

Bæredygtighed
• Renovation mindsker miljøpåvirkningen
• Forbedret indeklima
• Pur er vandbaseret

Økonomi

Bonas unikke
fordele
Design
• Look efter behov – en ny farve eller en
klar belægning
• Mulighed for at skifte fra fast farve til flager
• Skridsikker, hygiejnisk og flot overflade

• Renovation sparer tid
sammenlignet med montering
af et nyt gulv
• Lang holdbarhed med minimale
driftsafbrydelser
• Mulighed for delvise
gulvreparationer

En verden af muligheder
Der er ingen grænser med de elastiske løsninger i Bona Care Program. Uanset gulvtypen
har det aldrig været nemmere og mere effektivt at genskabe dets tidligere skønhed, når
du følger vores unikke behandlingsprogram. Du kan stole på fantastiske resultater med
Bona, uanset om du vil ændre farve eller design på et eksisterende gulv eller ønsker en fuld
renovation inklusive vanskeligt tilgængelige områder.

Renover og tilføj farve

Skilte og symboler

Til udfordrende situationer

Uanset om det er udskiftning af slidte streger på et
sportsgulv eller en opdatering af designet tilbyder Bona
Care Program et komplet sortiment af RAL/NCS-farver
til elastiske overflader. Skab unikke designeffekter med
Bona Creative Chips, og få et interessant gulv.

Det har aldrig været nemmere at tilføje billeder og
symboler til dit elastiske gulv. Bona tilbyder en bred
vifte af farver og foruddesignede former i Bona Care
Programs sortiment af elastiske løsninger.

Takket være Bona Care Programs uovertrufne fleksibilitet
er ujævne overflader og vanskeligt tilgængelige steder
som trapper, hjørner og gulve med runde forhøjninger ikke
længere en udfordring.

Renovering

Hurtig og sikker fornyelse
Ønsk
looket

Giv beskadigede og kraftigt slidte gulve en ny livline med Bonas effektive
renoveringsbehandling. Fordi vores processer er så ligetil, kan man opnå den
perfekte overflade i løbet af få timer, uden de driftsafbrydelser, omkostninger og
besvær, der er forbundet med et nyt gulv. Det er også nemt at skabe dramatiske
opfriskninger og farveændringer med forbløffende slutresultater.
Bonas renoveringsbehandling egner sig til alle former for elastiske gulve og omfatter
slibning med Bona Diamond Abrasives og dybderens med Bona PowerScrubber
efterfulgt af en påføring af Bona Pure, en beskyttende pur, der giver holdbarhed
og en perfekt overflade.
Når du renoverer en overflade med Bonas unikke renoveringsbehandling, har du
mulighed for at skabe en helt ny gulvoplevelse med nye, livagtige farver.

Trin til renovering:
Klargøring

1

Påfør Bona PowerRemove R
med en moppe for at opløse den
gamle, beskyttende belægning

Beskyttelse

2

Slib gulvet

3

Fjern overskydende materiale,
og neutraliser gulvet med Bona
PowerScrubber og rent vand

4

Påfør Bona Pure eller Bona Pure
Colour med en rulle

Beskyttelse

Giv gulve nyt liv
Reno
overflveret
ade

Med Bona Care Program kan man opnå fremragende resultater. Elastiske gulvoverflader kan nemt renoveres med skrubning og forrens ved brug af Bona Remove
R kombineret med Bona FlexiSand og Bona PowerScrubber. Afslutningsvis gør
et beskyttende lag af Bona Shield R hele forskellen ved at forbedre glansen og
forlænge overfladens levetid.
Bona Shield R er et brugsklart, vandbaseret produkt, som danner et beskyttende
lag på elastiske gulve.

Trin til beskyttelse:
Klargøring

1

Påfør Bona Remove R
med moppe

Beskyttelse

2

Skrub gulvet

3

Neutraliser gulvet ved brug af
Bona PowerScrubber med rent
vand

4

Påfør 1-2 lag Bona
Shield R til beskyttelse

Dybderens

Genskab gulvets friskhed
Kraftig trafik og ophobning af snavs og aflejringer kan få gulve til at se kedelige, trætte
og glansløse ud. Bonas unikke dybderens arbejder hårdt på at fjerne genstridige
pletter og genoprette friskhed og udseende på en lang række overflader fra PVC til
linoleum uden de omkostninger og driftsafbrydelser der er forbundet med en fuld
renovation.
Den kraftfulde virkning af Bona PowerScrubber kombineret med den
højkoncentrerede, let basiske formel i Bona Remove R arbejder i dybden og fjerner
genstridige pletter og lag af rester efter rengøring. Bonas dybderens er sikker,
effektiv og egner sig til alle slags gulve, som kommer til at se friske og genoplivede
ud.

Trin til dybderens:

1

Sørg for at anvende egnede
børster

2

Bland Bona Remove R ifølge
vejledningen

3

Rens gulvet ved at dække
området i lige baner
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Rengøring

Tilfredshed og rene gulve
Med regelmæssig rengøring er det muligt at bevare kvaliteten, holdbarheden og
forlænge levetiden af elastiske gulve, for ikke at nævne opretholdelse af et rent og
sundt indeklima. Bona Care Program er en unik, effektiv metode, som giver hurtig
og effektiv rengøring med garanti for et fantastisk resultat.
Bona Clean R60 leverer skånsom, rengørende pleje med et blankt, beskyttende
skær, som bringer det bedste frem i en bred vifte af elastiske gulvbelægninger. Den
højkoncentrerede, basiske formel i Bona Clean R50 fjerner det hårde arbejde ved
genstridige pletter og egner sig til både manuelt arbejde og maskiner.
Alle Bona-produkter er sammensat til at levere en uovertruffen ydeevne uden brug
af skadelige kemikalier, hvilket gør dem ideelle til daglig brug i alle omgivelser.

Trin til rengøring:

1

Rengør tørt med en støvsuger og
Bona Dusting Pad for at fjerne
løstsiddende snavs.

2

Mop gulvet med en moppe eller
maskine.
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Løsninger som giver resultater
Bona tilbyder det bredeste sortiment af løsninger. Fra
maskiner og slibemidler til pur og finish kan du stole på,
at Bona giver dig det bedst mulige udvalg af værktøj og

Bona Red Brushes

produkter til arbejdet.

Dybderens, beskyttelse, renovering

Børster med kliklås, der er nemme at skifte, til brug med
Bona PowerScrubber.
Til elastiske gulve
Med let slibevirkning til aggressiv rengøring

Bona PowerScrubber
Dybderens, beskyttelse, renovering

Bona PowerScrubber er en kompakt, kraftfuld rengøringsmaskine.
Når den bruges sammen med Bona DeepClean W fjerner den
med lethed det vanskeligste skidt og snavs.
Til indendørs, lakerede eller olierede overflader
Til udendørs træbelægning
Brug med Bona dybderens-løsning

Bona Creative Chips
Renovering

Skab unikke designeffekter med Bona Creative Chips,
og få et interessant gulv. Farvede flager skal spredes på
topbelægningen inden hærdning.
Skaber en levende overflade
Skjuler slid og snavs
Kamuflerer ujævnheder og reparationer

Bona Clean R50
Rengøring

Et højkoncentreret, let basisk rengøringsmiddel. Ideelt til
hyppig, vedligeholdende rengøring, og fjerner også kraftigt
snavs. Velegnet til brug i rengøringsmaskiner.
Specialrengøringsmiddel til hyppig rengøring
Let skummende formel
pH 9

Bona Clean R60
Rengøring

Et mildt, vandopløseligt plejeprodukt. Bona Clean R60
rengør og beskytter på en gang og efterlader et beskyttende
lag, når det er tørret. Til linoleums- og gummigulve
Vedligeholdelsesprodukt til hyppig brug
Rengøring og pleje på én gang
Efterlader et midlertidigt lag på gulvoverfladen

Bona LinoPrime
Renovering

Vandbaseret, 2-komponent polyurethanbase, der anvendes
som porefylder og base til belægning af elastiske gulve.
Nem påføring
Kort tørretid – maks. 2 timer
4,95 liter (4,5 l primer + 0,45 l hærder)

Bona Remove R
Dybderens, beskyttelse, renovering

Bona Remove R er et basisk rengøringsmiddel til sikker og
effektiv fjernelse af eksisterende rester af rengøringsprodukter.
Anvendes som hyppigt rengøringsmiddel.
Grundlæggende dybderens til hyppig vedligeholdelse
af gulve
Kan anvendes på alle typer af gulvbelægning
Efterlader ingen mærker

Bona Pure
Renovering

Vandbaseret 2-komponent pur, ideel til overfladebeskyttelse
i områder med kraftig belastning.
Meget høj modstandsdygtighed overfor kemikalier
God fylde
Fremragende modstand mod slitage og ridser
Pur og hærder skal blandes mekanisk

Bona PowerRemove R
Dybderens, beskyttelse, renovering

Højkoncentreret rensemiddel til kraftig rengøring. Fjerner
vanskeligt snavs og gamle aflejringer. Skal anvendes, når
Bona PowerRemove R ikke er tilstrækkeligt.
Højkoncentreret, let basisk rengøringsmiddel
Opløser vanskelige aflejringer
Kan anvendes på alle typer af gulvbelægning

Bona Pure Colour
Renovering

Den vandbaserede 2-komponent pur kan anvendes til at
skabe farverige designs på elastiske gulve.
Fremragende dækkeevne (afhængigt af farven)
Nemt at påføre
Tørrer på kun 1-3 timer

Bona Commercial Mop
Rengøring

Denne professionelle moppe egner sig til både tør og våd
rengøring.
Letvægtshåndtag af aluminium
Justerbar højde – tryk og lås
18" moppebase

Bona FlexiSand
Beskyttelse, renovering

Denne kraftfulde, fleksible maskine er specialdesignet til
vedligeholdelse af træ-, sports- og elastiske gulve.
Til rengøring
Til oliering med Bona WoolPad
Til renovering med Bona Quattro Disc

Bona Dusting Pad
Rengøring

Bona Cleaning Pad
Rengøring

Denne genanvendelige støvklud af mikrofiber er beregnet
til brug med Bona Commercial-moppen.
Velcrosystem til nem montering
Effektiv støvopsamling

Bona Red Pad
Rengøring, dybderens, beskyttelse, renovering

Til polering og skånsom rengøring, når overfladen er let
snavset.
Diameter 16" (407 mm diameter)
Brug med Bona FlexiSand

Denne genanvendelige rengøringsklud af mikrofiber er
beregnet til brug med Bona Commercial-moppen.
Velcrosystem til nem montering
Effektiv opsamling af snavs

Bona Green Pad
Dybderens, beskyttelse, renovering

Til rengøring af vanskeligere snavs.
Diameter 16" (407 mm diameter)
Brug med Bona FlexiSand

Bona Diamond slibemidler
Renovering

Bona Scrad Pad
Renovering

Bona Diamond Abrasives er fremstillet af de hårdeste
slibemidler i verden og leverer unikt jævn slibning og
uovertruffen holdbarhed.
Til brug med Bona Quattro Disc
Brug ved renovering

Bona Pad Drive
Rengøring, dybderens, beskyttelse, renovering

Bona Pad Drive er et universalredskab, der kan
monteres på Bona FlexiSand og muliggør en lang række
anvendelser.
Til rengøring med Bona Pads
Til brug med Bona Scrad Pad

Slibepude til Bona FlexiSand og Bona Pad Drive. Minimerer
ridser.
Til brug med Bona FlexiSand
Brug med Bona Pad Drive

Bona Quattro Disc
Renovering

Denne skive med fire plader giver en jævn og flad
overflade.
Til brug med Bona FlexiSand
Brug med Bona Diamond Abrasives til renovering

Bona Resilient Brush
Renovering

Disse børser er udelukkende til brug med Bona Power
Drive NEB.
Til brug med Bona FlexiSand
Brug med Bona Power Drive NEB

Power Drive NEB
Renovering

Bona Power Drive NEB er en særdeles alsidig skive. Dette
komplette værktøj kan monteres direkte på Bona FlexiSand
1.9.
Til brug med Bona FlexiSand 1.9
Brug med Bona Abrasive Brush

Elastisk oversigt – Bona Care Program
Følg vores ligefremme programtrin, og få perfekte resultater hver gang.

Gulvtype

PVC (homogent)

Vinyl
(LVT)

Linoleum
Gummi
(elastomer)

PU

Rengøring

Dybderens

Beskyttelse

Renovering

© Bona AB, Sweden Alle rettigheder forbeholdes

Passion for trægulve
Bona blev grundlagt i 1919 og er en verdensførende innovator med et unikt system
til behandling af trægulve. Igennem datterselskaber og distributører har vi en lokal
tilstedeværelse i mere end 90 forskellige lande, så vi kan være tæt på vores kunder og
håndværkere.
Takket være vores lange engagement og passion for trægulve kan vil tilbyde holdbare,
bæredygtige resultater, som opfylder alle de behov, som professionelle eller gulvejere har,
når det gælder trægulve.
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