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התקנה

תחזוקה

שיקום

עובדים  אנו  העץ.  רצפת  של  הייצור  בשלב  עוד  מתחיל  המושלם  הגימור 

יצרני הרצפות המובילים בעולם ומספקים להם לכות  בשיתוף פעולה עם 

וכן מוצרים לטיפול  ליצרן  ייחודי  שמותאמות באופן   UV עמידות בקרינת 

זו, מובטח ללקוחות שהם מקבלים  ברצפות פרקט בלתי מטופלות.  בדרך 

 .Bona-גימור ברמה הגבוהה ביותר, לצד מגוון מושלם של מוצרי תחזוקה מ

אנו מאמינים שכדי ליצור רצפה ברמה הגבוהה ביותר, לא מספיק לטפל רק 

Bona מציעה גם סדרה של דבקים מצוינים כדי להבטיח  בשכבה העליונה, 

בסיס איתן לרצפה שלך.
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Bona - המומחים ללכות על בסיס מים
 Bona ואולם  יצרנים רבים ברמה המקומית של לכות לרצפות עץ,  קיימים 

הוא יצרן בינלאומי אמיתי. המוצרים שלנו נמכרים ביותר מ- 40 ארצות. כבר 

מ- 1973, אנו עוסקים במחקר אינטנסיבי של לכות על בסיס מים לרצפות 

עץ, ולרשותנו צוות גדול של חוקרים ואנשי מעבדה המקדישים את כל מרצם 

לתחום זה. מגוון המוצרים הקיים הוא תוצאה של השילוב בין שנות מחקר 

ארוכות לניסיון מעשי. כחברה, החזון שלנו הוא להוציא את המיטב מרצפות 

העץ. אנו מעמידים לרשות קבלני הריצוף מגוון מקיף של מוצרים המאפשר 

להם לממש את החזון הזה בשטח. מלבד לכות, משפחת מוצרי Bona כוללת 

שמנים, חומרי שחיקה, מכונות ליטוש, דבקים ומוצרים לתחזוקת הרצפה. 

כל מה שנחוץ כדי להגיע לתוצאות מרהיבות.

מערך המוצרים המקיף של Bona נותן מענה לכל צורך אפשרי, לכל סוגי הרצפות לכל אורך חיי השימוש שלהן. כל מוצר מאפשר שילוב מושלם עם כל מוצר 

אחר, כך שהם יוצרים מגוון ייחודי המבליט את היופי האמיתי של כל סוגי רצפות העץ. אתה יכול להיות בטוח שלקוחותיך זוכים להגנה הטובה ביותר בתחום זה.

אולם  משמעותית,  בהשקעה  מדובר   - בכך  מה  של  עניין  אינה  עץ  רצפת 

בניגוד לפרטי רכוש רבים אחרים, איכותה משתבחת עם הזמן - זאת כמובן 

אם מטפלים בה כיאות. משום כך אנו מציעים ללקוחותינו מערך מקיף של 

מוצרי תחזוקה, שפותחו במיוחד כדי להאריך את חייו של הגימור המושלם. 

בקלות  מצטיינים  כאחד;  ופרטי  מסחרי  לשימוש  מיועדים  המוצרים  כל 

שימוש, ביעילות ובשמירה על מצבו ומראהו של העץ. הם כוללים תכשירי 

ניקוי לרצפות מצופות לכה או שמן, ומוצרים לריענון הגימור.

למרות שטיפול נאות מאריך את חיי הרצפה בצורה משמעותית, תמיד מגיע 

יום שבו היא תצטרך לעבור תהליך שיקום כלשהו. התהליך כולל על פי רוב 

ליטוש, וציפוי שכבת מגן כלשהי. כאן, אנו מציעים מבחר מוצרים שיתאימו 

לכל טעם ודרישה, בין אם מדובר בקבלן מקצועי או בעל בית מעשי. הכירו 

סדרה  מתלווה  שאליה  שלנו  הארגונומיות  הליטוש  מכונות  משפחת  את 

מושלמת של ניירות לטש תואמים, ואת מערכת Dust Care. או את המגוון 

אנו  אפשרי.  יישום  לכל  מענה  שמספקות  מים  בסיס  על  לכות  של  הרחב 

מציעים גם שמנים, מגוונים ומוצרים משלימים אחרים המאפשרים לשנות 

את מראה הרצפה.



Bona Prime Classic
Bona. החומר משפר את מראה  חומר יסוד חד-רכיבי על בסיס מים לשימוש על רצפות עץ לפני יישום לכה על בסיס מים של 

.)side bonding( הרצפה ומפחית את הסיכון להידבקות לוחות

Bona משמש כחומר יסוד לכל הלכות על בסיס מים מתוצרת.
.תכולת מוצקים גבוהה

.משפר את מראה המשטח
.מפחית את הסיכון להידבקות לוחות )side bonding( ולכן מתאים במיוחד עבור רצפות העשויות פיסות עץ המנוסרות בניצב 

לסיבים )endgrain(, ורצפות שעשויות לוחות עצים מחטניים או עצים נשירים עם מערכת חימום תת-רצפתי.

זמן ייבוש: 1-2 שעות יכולת כיסוי: 8-10 מ"ר לליטר סוגי אריזות:  5 ל', 10 ל'

Bona Prime Intense
.Bona חומר יסוד חד-רכיבי על בסיס מים לשימוש על רצפות עץ לפני יישום לכה על בסיס מים מתוצרת

Bona Prime Intense קל לשימוש ולחספוס ומעניק לרצפה מראה נאה וגוון עשיר.
Bona משמש כחומר יסוד לכל הלכות על בסיס מים מתוצרת.

.בעל תכונות של ציפוי עליון הודות להיותו מבוסס על קולואיד מתאים
.רמת צמיגות גבוהה

.משפר את מראה המשטח .גוון עץ עשיר
.מאפשר חספוס עם דיסק או רשת ליטוש

5 ל' זמן ייבוש: 1-2 שעות יכולת כיסוי: 8-10 מ"ר לליטר סוגי אריזות: 

Bona Prime Tempo
חומר יסוד חד-רכיבי על בסיס מים המורכב מפוליאורתן/אקרילט לשימוש על רצפות עץ לפני יישום לכה על בסיס מים של Bona. ץ  

Bona Tempo קל לשימוש, מתייבש במהירות ומעניק לרצפה מראה נאה עם גוון עץ בהיר.
Bona משמש כחומר יסוד לכל הלכות על בסיס מים מתוצרת.

.רמת צמיגות גבוהה
.משפר את מראה המשטח

.גוון עץ בהיר
.מאפשר חספוס עם דיסק או רשת ליטוש

זמן ייבוש: כשעה יכולת כיסוי: 8-10 מ"ר לליטר סוגי אריזות:  5 ל'

Bona Traffic
100% פוליאורתן. מיועדת לציפוי של רצפות עץ במקומות ציבוריים ומסחריים שבהם  לכה דו-רכיבית על בסיס מים העשויה 

נדרשת רמת עמידות גבוהה לשחיקה. הלכה מתאימה גם לציפוי רצפות שעם מוכנות להתקנה. Traffic Matt יוצרת שכבת מגן 

"בלתי נראית" ויחד עם זאת מעניקה לרצפה מראה טבעי ונקי הדומה למראה המשומן. עם זאת, שלא כמו שמן היא מעניקה הגנה 

למשך שנים וחוסכת את הצורך בתחזוקה מורכבת. Traffic Silk Matt מציעה את כל התכונות של גרסת המט בנוסף לדרגת ברק 

גבוהה יותר.

.מכילה פחות מ- 10% ממיסים
.עמידות מצוינת לשריטות וחומרים כימיים

.עמידות גבוהה במיוחד לסימני שפשוף
.אינה מצהיבה במשך הזמן

.עומדת בדרישות תקן DIN 18 032 ותקן BS 7044:1990 למניעת החלקה
.עומדת בדרישות ÖNORM C 2354 Category C )רמת שחיקה גבוהה מאד(

Bona Mega
לכה חד-רכיבית על בסיס מים העשויה 100% פוליאורתן. הלכה מיועדת לטיפול בפני השטח של רצפות עץ בבתים ובמקומות 

ציבוריים שבהם נדרשת רמת עמידות גבוהה במיוחד לשחיקה. בזכות העובדה שיצירת הקשרים בין השרשראות הפולימריות 

מתרחשת בעזרת החמצן שבאוויר, Mega מתפקדת בעצם כלכה דו-רכיבית שאינה זקוקה לשום ערבוב מקדים. היא ניחנה בכל 

היתרונות של מוצר על בסיס מים ותכולת הממיסים )סולבנטים( שלה עומדת על 5% בקירוב.

.קלה לשימוש - רכיב אחד ידידותי למשתמש.
.בעלת עמידות גבוהה לשחיקה וסימני שריטות

.עמידות כימית מצוינת

זמן ייבוש: 3-4 שעות יכולת כיסוי: 8-10 מ"ר לליטר סוגי אריזות:   4.95 ל'

זמן ייבוש: 2.5-3 שעות יכולת כיסוי: 8-10 מ"ר לליטר סוגי אריזות: 1 ל', 5 ל'

 Bona Novia
לכה חד-רכיבית על בסיס מים לטיפול ברצפות עץ בבתים ובמקומות אחרים שבהם נדרשת רמת עמידות רגילה לשחיקה. ניתן 

לשלב את Bona Novia עם כל אחד מחומרי היסוד על בסיס מים של Bona. הלכה מספקת תוצאות טובות גם ביישום על עץ חשוף 

ומעניקה גוון חמים לסוגי עץ רבים.   

.קלה לשימוש, ללא צורך בשכבת יסוד. 
כלשהו.  .הלכה יוצרת רישות פולימרי עצמי ופועלת בעצם כלכה דו-רכיבית ללא צורך בערבוב

.עמידות טובה לשחיקה, חומרים כימיים וסימני שפשוף.  
.אינה מצהיבה.ייבוש מהיר   

זמן ייבוש: 1-2 שעות  יכולת כיסוי: 8-10 מ"ר לליטר סוגי אריזות:5 ל', 10 ל'

Bona Retarder
תוסף המשפר את הפילוס ומאריך את זמן השימוש של חומרי הגמר על בסיס מים מתוצרת Bona - הן חומרי יסוד והן לכות. הוא 

 Bona Retarder-נועד לשימוש במבנים עם שיעור לחות נמוך ו/או שבהם טמפרטורת החדרים היא גבוהה מהרגיל. השימוש ב

יאריך את משך הייבוש של הלכה וימנע הישארות סימני רולר בשכבה היבשה עקב ייבוש מהיר מדי.

.מקל על היישום בתנאי לחות נמוכה ו/או טמפרטורה גבוהה
.מאריך את זמן השימוש והייבוש

.מקטין את הסיכוי להיווצרות סימני חפיפה או שינויי צבע
סוגי אריזות:  200 מ"ל

Bona Crosslinker
תוסף עבור Mega, שתפקידו לשפר תכונות כגון כושר הידבקות ועמידות לחומרים כימיים וסימני שפשוף. ניתן להשתמש 

בתוסף באזורים המועדים לשחיקה גבוהה או שבהם עלולים להישפך נוזלים שונים כגון מטבחים, פרוזדורים וכד'. כאשר 

.Crosslinker כציפוי מגן חובה להוסיף לו Mega-משתמשים ב

.Mega משפר את כושר ההידבקות ואת העמידות לחומרים כימיים של.
.משמש כתוסף חובה ל-Mega כאשר משתמשים בו כדי ליצור ציפוי מגן על משטחים מצופי לכה.

סוגי אריזות:  100 מ"ל
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Bona Prime Deep
יסוד המעניק ללכות על בסיס מים מראה האופייני בדרך כלל ללכות מבוססות-ממיס )הן מבחינת הצבע והן מבחינת העומק(. 

Bona Prime deep מבוסס על שמן ומכיל פחות מ- 10% ממיסים. ניתן להשתמש ב-Bona Prime Deep עם רוב סוגי העץ. שימו 
לב כי יישום על סוגי עצים עתירי שומן ושרף כגון איפה )Ipé( עלול לפגוע באיכות ההידבקות של החומר.  אם אינכם בטוחים, 

מומלץ לערוך בדיקה באזור נסתר לפני מריחה על כל הרצפה.

יכולת כיסוי: 30-40 מ"ר/ליטר בקירוב זמן ייבוש: לפחות 12 שעות ב- 20°C ובלחות יחסית של 60%.

1 ל' מקסימום 72 שעות ב- 20°C ובלחות יחסית של 60% סוגי אריזות: 

לטיפול ברצפות עץ  יסוד בכל מפרט המיועד  לכלול חומרי  יש  רוב,  פי  על 

חומרי  כל  הטבעי.  העץ  לחשיפת  עד  ששויפו  ברצפות  או  לכה,  ציפוי  ללא 

היסוד של Bona מתפקדים גם כחומרי אטימה אפקטיביים לרצפה. הפחתת 

מונע  יתרון משמעותי משום שהדבר  כושר הספיגה של מצע העץ מהווה 

תורמת  לכה  שכבת  כל  זו,  בדרך  כליל.  לתוכו  להיספג  הלכה  משכבות 

מעניק   Bona Prime Classic הסופי.  הציפוי  של  אופטימלי  ‘גוף'  ליצירת 

יתרון נוסף של הפחתת הסיכון להידבקות לוחות )side bonding(, תופעה 

העלולה להתרחש כאשר מיישמים על קורות עץ חשוף לכה בעלת תכונות 

עמידות גבוהות שמדביקה קורות סמוכות זו לזו. השימוש בחומר יסוד זה 

של  מסוימת  תנועה  כלל  בדרך  מתרחשת  שבהן  חדשות,  ברצפות  מומלץ 

הקורות )התכווצות/התרחבות( בתקופה הסמוכה להתקנה. להשגת מראה 

אטרקטיבי, ולמניעת סימני חפיפה ושינויי צבע, יש להשתדל להגיע לרמת 

הכיסוי  רמת  על  להקפיד  חשוב  כך,  לשם  החשוף.  העץ  של  אחידה  רוויה 

המומלצת לכל מוצר. כאשר מטפלים בקצוות הרצפה באמצעות מברשת, 

יש לשמור תמיד על 'קצה רטוב' כדי למנוע היווצרות של סימני חפיפה. יש 

לקבוע את שיטת העבודה לפני תחילת היישום.

הלכות על בסיס מים מתוצרת Bona הם המרכיב העיקרי בסדרת המוצרים 

המקיפה שלנו. הם מאפשרים להשיג תוצאות מיטביות על כל סוגי הרצפות 

של  המיועד  השימוש  הסוג,  העץ,  בגיל  תלות  ללא  עץ,  קורות  העשויות 

הרצפה ותנאי הסביבה. המשטח המתקבל הוא לא רק יפה למראה, אלא גם 

 Bona עמיד וקל לאחזקה. הפיתוח והייצור של מרכיבי המפתח בלכות של

בעיר  פועל  אשר  החברה,  של  והפיתוח  המחקר  מחלקת  באחריות  נמצא 

מאלמו, שוודיה. היתרון בכך הוא שאנו יכולים לייצר חומרים בעלי נוסחאות 

הרף  ללא  שוקדים  אנו  לספק.  יוכל  לא  אחר  יצרן  שאף  ותכונות  ייחודיות 

על שיפור העמידות לבלאי ולשריטות. בנוסף, צוות הפיתוח שלנו מקדיש 

מאמצים רבים למציאת נוסחאות המקטינות למינימום ואף מבטלות כליל 

את ההשפעה המזיקה על הסביבה.



 Bona זמינים הן עבור רצפות מצופות לכה )מערכת Bona Naturale מוצרי

Naturale UV( והן עבור רצפות בלתי מטופלות או רצפות הזקוקות לעבודת 
שיקום )Bona Naturale חד-רכיבי(. סדרת Bona Naturale כוללת בין היתר 

המראה  על  לשמור  מאפשרים  אלה  ברצפה.  לטיפול  מוצרים  מספר  גם 

האטרקטיבי של הרצפה למשך כל שנות השירות שלה. כאשר הציפוי המגן 

כל  את  לשייף  אלא  ברירה  שום  לרוב  אין  ניזוק,  או  מתבלה  עץ  רצפת  של 

הרצפה ולצפות אותה מחדש. עם Bona Naturale חד-רכיבי, אין צורך בכל 

הטרחה הזו. כל מה שעליכם לעשות הוא לשייף ידנית את האזור שבו ניזוק 

או  אחת  שכבה  ליישם  מכן  ולאחר  הכתם,  או  הסימן  להעלמת  עד  הציפוי 

שתיים של Bona Naturale. התיקון אינו נראה לעין והרצפה מוכנה לשימוש 

בתוך מספר שעות. פשוט לא תמצאו פתרון קל מזה!
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Bona Naturale Base
יסוד להכנת השטח לפני יישום Bona Naturale דו-רכיבי. ניתן להשתמש ב-Bona Naturale Base גם במקום שכבה ראשונה כאשר 

עובדים עם Bona Naturale חד-רכיבי. Bona Naturale Base מקטין את הסיכוי להתפתחות בעיות כגון דהייה והידבקות לוחות 

)sidebonding(. ההרכב הייחודי של Bona Naturale מקנה לעץ מראה ומגע טבעי. Bona Naturale Base הוא חומר על בסיס מים 

המכיל פחות מ- 10% ממיסים )סולבנטים(. Bona Naturale Base מיוצר בחלקו מחומרי גלם מתחדשים, הוא ניחן בכל היתרונות 

המאפיינים תכשיר על בסיס מים, בעל עמידות גבוהה ובטוח מבחינה סביבתית.

.מערכת Naturale יוצרת מראה ומגע של עץ טבעי .גוון צבע אחיד.
.)sidebonding( ניתן לבצע תיקונים נקודתיים . מניעת הידבקות לוחות.

.מיועד להכנת שטח לפני עבודה עם Bona Naturale דו-רכיבי .מיוצר בחלקו מחומרי גלם מתחדשים.
זמן ייבוש: 1.5 שעות יכולת כיסוי: 7-9 מ"ר לליטר סוגי אריזות:  4.5 ל'

Bona Naturale חד-רכיבי
עם  מים  בסיס  על  ולכות  וקס  לעץ,  היתרונות של שמן  כל  Bona. משלב את  עץ מתוצרת  לרצפות  הגנה  מוצרי  הדור הבא של 

מראה ומגע ייחודי וטבעי. Bona Naturale חד -רכיבי מיועד לטיפול בפני השטח של רצפות עץ בבתים שבהם רמת השחיקה היא 

בינונית עד כבדה. ההרכב הייחודי של Bona Naturale מקנה לעץ מראה ומגע טבעי. Bona Naturale חד-רכיבי הוא חומר על בסיס 

מים המכיל פחות מ- 5% ממיסים )סולבנטים(. Bona Naturale מיוצר בחלקו מחומרים גלם מתחדשים, הוא ניחן בכל היתרונות 

המאפיינים תכשיר על בסיס מים, בעל עמידות גבוהה ובטוח מבחינה סביבתית.

.מראה ומגע של עץ טבעי.שתי שכבות מספיקות - ניתן לסיים את העבודה ביום אחד בלבד.
.מאפשר ביצוע תיקונים נקודתיים.אין צורך למרוח חומר יסוד - המוצר אוטם את העץ, מייצב אותו ומגן עליו לאורך זמן.

.קל לשימוש - רכיב אחד בלבד ידידותי למשתמש.
.בעל עמידות גבוהה לשחיקה וסימני שריטות

.בעל עמידות גבוהה לכימיקלים ביתיים.

Bona Naturale דו-רכיבי 
הדור הבא של מוצרי הגנה לרצפות עץ מבית Bona. משלב את כל היתרונות של שמן לעץ, וקס ולכות על בסיס מים עם מראה 

ומגע ייחודי וטבעי. Bona Naturale דו -רכיבי מיועד לטיפול בפני השטח של רצפות עץ בשטחים ציבוריים שבהם קיימת רמת 

שחיקה כבדה. ההרכב הייחודי של Bona Naturale מקנה לעץ מראה ומגע טבעי. Bona Naturale ניחן בכל היתרונות המאפיינים 

תכשיר על בסיס מים, בעל עמידות גבוהה ובטוח מבחינה סביבתית. כשעובדים עם Bona Naturale דו-רכיבי, יש לשלבו עם חומר 

 .Bona Naturale Base היסוד

.מראה ומגע של עץ טבעי. 
.עמידות מצוינת לשחיקה, שריטות ונזקים מכאניים הופכים אותו לפתרון מושלם לטיפול בשטחים ציבוריים. 

 .Bona Nataruale Base מאפשר ביצוע תיקונים נקודתיים.יוצר מערכת מושלמת עם.
.קל לשימוש - תכונותיו הופכות אותו למוצר ידידותי למשתמש.בעל עמידות גבוהה לכימיקלים ביתיים. 

זמן ייבוש: שכבה ראשונה: 1.5 שעות שכבה שנייה: 2.5-3 שעות יכולת כיסוי: שכבה ראשונה: 7-9 מ"ר לליטר 

שכבה שנייה: 8-10 מ"ר לליטר סוגי אריזות:  4.5 ל'

זמן ייבוש: 3-4 שעות יכולת כיסוי: 8-10 מ"ר לליטר סוגי אריזות: 4.5 ל' 

Bona Naturale - פתרון מושלם

מהתקנה לאחזקה ושיקום

Bona Naturale היא סדרת מוצרים מלאה שכוללת תכשיר חד-רכיבי להגנה על רצפות שכבר הותקנו וכן מערכת UV לפרקטים מוכנים.
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Bona Naturale רולר
הרולר החדש מסדרת Bona Naturale הוא הכלי המומלץ ביותר ליישום שכבת היסוד, תכשירים חד-רכיביים ודו-רכיביים מסדרה 

זו. הוא מצויד בדסקיות הניתנות להסרה, שתפקידן להבטיח פיזור אחיד של המוצר וקבלת ברק אופטימלי ואחיד.

Bona Naturale ערכת התיקון של
ערכת התיקון של Bona Naturale משמשת לתיקון כל משטח שטופל באחד ממוצרי Naturale לרבות תכשירים חד-רכיביים, 

.)UV לא רצפות צבועות עם הגנת( UV דו-רכיביים וכן רצפות מוכנות להתקנה עם הגנה נגד קרינת

Bona Naturale היא משפחת מוצרים, המגנה ושומרת על היופי הטבעי של 
באופן  ביותר, משנות  גם הטבעיים  מוצרים אחרים,  רצפת העץ. משפחות 

מוצרי  משפחת  הרצפה.  של  המקורי  המראה  ואת  המרקם  את  משמעותי 

Bona Naturale מצטיינת בשמירה על מראה טבעי, מה שמאפשר להשיג 

זאת  עם  ויחד  מטופלת  לא  לרצפה  האפשר  ככל  קרובים  ותחושה  מראה 

להיות  מכדי  טוב  נשמע  אולי  זה  תחרות.  ללא  הגנה  העץ  לרצפת  מעניקה 

אמיתי, אבל כל שעליכם לעשות הוא לנסות ולהיווכח בעצמכם.

האם חשבתם פעם עד כמה אנו תלויים ברצפות שלנו? כאשר יש צורך לסגור 

חדר או אפילו קומה שלמה לצורך שיפוצים, הדבר מורגש מיד בחיי היומיום 

היא  ביותר  הקצר  בזמן  הרצפה  את  לצפות  האפשרות  לכן,  הבית.  של 

בעדיפות עליונה. גם כאן Bona Naturale חד-רכיבי הוא הבחירה המושלמת. 

הודות לזמן הייבוש הקצר, ניתן לסיים את העבודה ביום אחד בלבד.

היא  ומהירה  קלה  עבודה  מאפשר   Bona Naturale-ש לכך  נוספת  סיבה 

התכשירים  רוב  כאשר  זו.  בסדרה  המהפכנית  הדו-שכבתית  המערכת 

האחרים מצריכים יישום של שלוש שכבות או יותר, Bona Naturale מעניק 

הגנה מלאה כבר לאחר שתי שכבות בלבד. מובן מאליו שהדבר גם מקטין 

את כמות העבודה הידנית בשליש לפחות.

מערכת דו-שכבתית ייחודית

לגמור את העבודה ביום אחד
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Bona Sportive Primer - יסוד
חומר יסוד חד-רכיבי על בסיס מים לשימוש על רצפות עץ באולמות ספורט לפני יישום לכה מסוג Bona Sportive Finish. החומר 

משפר את מראה הרצפה ומדגיש את הצבע הטבעי של העץ.

Bona Sportive Finish משמש כחומר יסוד ללכה.
.תכולת מוצקים גבוהה

.משפר את מראה המשטח
.מדגיש את גוון העץ הטבעי

זמן ייבוש: 2-2.5 שעות יכולת כיסוי: 8-10 מ"ר לליטר סוגי אריזות:  10 ל' 

Bona Sportive Finish - לכה
לכה דו-רכיבית על בסיס מים העשויה 100% פוליאורתן המיועדת לציפוי של רצפות עץ באולמות ספורט, הן במתקנים מקצועיים 

והן באולמות רב-תכליתיים.

.100% פוליאורתן
.בעלת עמידות גבוהה לשחיקה וסימני שריטות

.עמידות כימית מצוינת
.עומדת בדרישות תקן DIN 18 032 למניעת החלקה

זמן ייבוש: 2.5-3 שעות יכולת כיסוי: 8-10 מ"ר לליטר סוגי אריזות: 10 ל'

חשוב: בשימוש עם Sportive Finish חייבים להשתמש עם Sportive Hardener - מקשה, המצורף.

  

Bona Sportive Paint - צבע לרצפות עץ
צבע פוליאורתני חד-רכיבי על בסיס מים המיועד לרצפות במתקני ספורט, או במקומות אחרים שבהם יש צורך לצבוע סימונים 

או עיטורים על הרצפה. הערה: בהיותו חלק מסדרת מוצרי Sportive, לצבע Sportive Paint יש עמידות טובה לשחיקה, ואולם אין 

להשתמש בו ללא יישום שכבת מגן.

.אטימות מצוינת
.מגיע ב- 8 גוונים שונים

זמן ייבוש: שעה הערה: אין ליישם שכבת מגן במשך 24 שעות לאחר השלמת הצביעה יכולת כיסוי: 40 מ"ר בקירוב לליטר 

סוגי אריזות: 1 ל' להשיג בגוונים של: שחור, לבן, כחול כהה, תכלת, אדום, כתום, ירוק וצהוב

Bona Sportive Cleaner
חומר ניקוי מרוכז בעל דרגת בסיסיות מתונה המיועד לניקוי שוטף של רצפות עץ מצופות לכה באולמות ספורט. החומר מקל 

מאד על הניקוי היומיומי ועל הניקוי של רצפות מלוכלכות מאד.

.מיועד לרצפות עץ עם ציפוי לכה באולמות ספורט.
.תכשיר ניקוי בעל דרגת בסיסיות מתונה

.קל ליישום ולשימוש
סוגי אריזות: 1 ל',  5 ל'

Sportive Cleaner Plus
חומר ניקוי אלקאליני מרוכז המיועד לניקוי תקופתי של רצפות עץ באולמות ספורט במטרה להסיר הצטברויות של שומן גוף 

ומזהמים אחרים. משמש גם לניקוי סימני עקבים שחורים וסימני שפשוף.

.מיועד לרצפות עץ עם ציפוי לכה באולמות ספורט.
.מיועד להסרת שומני גוף ומזהמים אחרים

.קל ליישום ולשימוש
סוגי אריזות: 1 ל', 5 ל'

Bona Sportive מערכת
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Bona Sportive System - שותף טכני רשמי

סדרת Bona Sportive כוללת מוצרים משלימים המיועדים לטיפול ראשוני 

וכן עבודות שיקום ותחזוקה של רצפות במתקני ספורט שונים. יישום נכון 

של לכה ושגרות תחזוקה מתאימות מהווים גורמי מפתח המסייעים להאריך 

ולמקסם את ערך ההשקעה הראשונית.  חיי הרצפות במתקני ספורט  את 

אנו ממליצים על חידוש סדיר של ציפוי הלכה במקום ביצוע טיפול שיקומי 

לעתים רחוקות יותר, דבר העלול לגרום לסגירת המתקן לתקופה של שבוע 

יותר. הצוותים שלנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם בעלי אולמות  ואף 

ספורט ומפעילי מתקנים, ומספקים להם מפרטים כתובים והכשרה לצוותי 

תחזוקה מקומיים או לקבלנים חיצוניים.

עומדים בתקנים המפורטים   Bona Sportive System כל המוצרים מסדרת 

 Research & Study Centre Approval Programme במהדורה האחרונה של 

2003-2006. האיגוד הבינלאומי לכדורסל )FIBA( מאשר את הממצאים הללו 

וממליץ על השימוש במוצרי Bona Sportive System בכל תחרויות הספורט 

בחסות האיגוד.
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Bona Carl’s 90
שמן שרפי )tall oil( מקשה בעל תכולת ממיסים )סולבנטים( של פחות מ- 10%, המיועד לטיפול בפני השטח של רצפות עץ בלתי 

מטופלות בתנאים של שחיקה רגילה או קשה. החומר מצטיין בקלות יישום וייבוש מהיר, מה שמאפשר לסיים את העבודה ביום 

אחד בלבד. שכבות נוספות יש ליישם לפני בהתייבשות של השכבה הקודמת.

.מתאים לשימוש על שטחים של עד 70 מ"ר
.מבוסס על שמן המכיל שרף עצי אורן

)bleed-back( מוצקים יבשים 90%.קל ליישום.ייבוש מהיר.הרצפה מוכנה בתוך יום אחד.ללא תופעות של דימום חוזר.
.יכולת כיסוי מצוינת .עומד בדרישות RAL-UZ 38 עבור VOC )תרכובות אורגניות נדיפות( ופליטות פורמלדהיד

.עומד בדרישות DIN EN 71/3 לשימוש על צעצועי ילדים
יכולת כיסוי: 10-12 מ"ר לליטר סוגי אריזות:  1 ל', 5 ל'  זמן ייבוש בין השכבות: 20 דקות הערה: Carl’s 90 חייב להיות מיושם 

בעזרת מגב עמיד מגומי.

Bona Carl’s 45
שמן שרפי מקשה המשמש לטיפול בפני השטח של רצפות עץ בלתי מטופלות בתנאים של שחיקה רגילה או קשה. החומר מתאפיין 

בקצב ייבוש איטי יחסית, ולכן מאפשר עבודה על שטחי רצפה גדולים יותר.

.מבוסס על שמן המכיל שרף עצי אורן
.מוצקים יבשים 45%

.מיועד לטיפול בשטחים גדולים
.דימום חוזר )bleed-back( מזערי

.עומד בדרישות RAL-UZ 38 עבור VOC )תרכובות אורגניות נדיפות( ופליטות פורמלדהיד
יכולת כיסוי: 4-8 מ"ר לליטר סוגי אריזות: 1 ל', 5 ל' זמן ייבוש בין השכבות: 30-45 דקות

Bona Carl’s 25
 Carl's Carl's. מריחה של  שמן שרפי )tall oil( מקשה המשמש לתחזוקה שוטפת של רצפות עץ שטופלו בשמני היסוד מסדרת 

25 בפרקי זמן קבועים תאפשר לשמור על המראה הטבעי המקורי של הרצפה ותקנה לה דרגה גבוהה יותר של עמידות לבלאי.

.לעבודות תחזוקה
.מוצקים יבשים 25%

.קל לייבוש ובעל יישום מהיר
יכולת כיסוי: 20-100 מ"ר לליטר סוגי אריזות: 1 ל', 5 ל'

Carl's השמנים מסדרת

Carl’s Hard Wax Oil
 Carl’s Hard-שמן וקס קשה שמכיל תערובת של וקסים ושמנים טבעיים מקשים. יוצר משטח טבעי ונעים על רצפת העץ שלכם. הטיפול ב

Wax Oil מעניק לרצפה עמידות בפני מים ולכלוך. החומר מיועד לטיפול ברצפות עץ מכל הסוגים בתנאים של שחיקה רגילה עד קשה.
.מוצר יחיד המפשט את השימוש . שתי שכבות, והרצפה מוכנה בתוך יום אחד

DIN 53160 T.1+2 למניעת החלקה.עמיד בפני פגיעות של רוק וזיעה בהתאם למפרט תקן DIN 51130-R9 עומד בדרישות תקן.
.מתאים לשימוש בדפוסי תנועה בהתאם לתקן DIN EN 71 T.3.מאפשר ביצוע תיקונים נקודתיים

יכולת כיסוי: 20-24 מ"ר סוגי אריזות: 0.75 ל', 2.5 ל', 10 ל'

יכולת כיסוי: כליטר אחד לכל 100 מ"ר, בהתאם לאופן היישום סוגי אריזות: 1 ל'

Carl’s Hard Wax Oil Refresher
 Carl’s Hard Wax-או ב UV-oil-מרענן המכיל תערובת של וקסים טבעיים ומיועד לתחזוקה השוטפת של רצפות עץ אשר טופלו ב

Oil. ניתן להשתמש בו גם כדי להגביר את דרגת הברק של רצפה אשר טופלה בווקס.
.מתאים לשימוש בבית או במקומות מסחריים.

.להשגת דרגת ברק גבוהה יותר, ניתן להשתמש בבאפר
.מאפשר ביצוע תיקונים נקודתיים

Bona חומרי המילוי של

Bona Mix&Fill
למילוי  משמש   Mix&Fill הרצוי.  הגוון  לקבלת  עץ  אבקת  עם  ערבובו  על-ידי  חיבורים  למילוי  מיועד  מים.  בסיס  על  מילוי  חומר 

חיבורים שרוחבם עד 2 מ"מ וכן לתיקון פגמים קלים ברצפות עץ. הוא מתאים לשימוש עם כל הלכות והשמנים של Bona, ומאפשר 

לקבלן הריצוף להציע מערכת חומרים שלמה על בסיס מים. 

Bona מתאים לעבודה עם כל הלכות והשמנים מתוצרת.
.נטול ממיסים.אינו מדיף ריחות לא נעימים
.מאפשר מילוי חיבורים ללא "צניחת" המילוי

.על בסיס מים אך ניחן בתכונות אנטי-קורוזיביות.ייבוש מהיר
.קל לליטוש.מאפשר להגיע לגוון הרצוי בצורה מדויקת

זמן ייבוש: כ- 20 דקות יכולת כיסוי: כ- 10 מ"ר לליטר סוגי אריזות: 1 ל' 5 ל'

זמן ייבוש: 18-24 שעות סוגי אריזות: 310 מ"ל

גוונים:

לבן
White

מייפל 
)מייפל, מילה בהיר, לבנה(

Maple
light ash, birch

אשור כהה 
)אשור כהה, קמבלה, מרבאו(

Beech dark
kambala, merbau

אשור בהיר
Beech light

אלון עתיק 
)אלון עתיק, אלון מעושן(

Bog-oak
smoked oak

אגוז
Nut

אלון כהה
Oak dark

אלון בהיר
Oak light

דובדבן 
)דובדבן, אשור מעושן(

Oak light
Cherry

steamed beech, teak

טיק
Teak

מילה/אשוח 
)מילה, אשוח, אורן(

Ash/Fir
pine

ונגה 
)ונגה, עץ אקזוטי כהה(

Wenge
dark exotic wood

אדום אקזוטי
Red

Exotic
Wood

שחור
Black

Bona Gap Master
למילוי  המיועד  סיליקון  נטול  מסטיק(  דמוי  גמיש  מילוי  )חומר  מרק 

עשוי  המרק  דלתות.  וספי  לפאנלים  מסביב  פרקט,  קטעי  בין  רווחים 

מסוגים  בלכה  וציפוי  ליטוש  המאפשרת  פולי-אקרילט  תרכובת 

על  להשתמש  ניתן  ריח,  נטול  )סולבנטים(,  ממיסים  מכיל  לא  שונים. 

כל סוגי הלכות לפרקטים ושומר על גמישותו גם לאחר זמן רב. שיעור 

התפשטות: כ- 7%.

.דרגת גמישות גבוהה.ניתן לליטוש וציפוי.נטול ממיסים
.נטול סיליקון.מגיע ב- 14 גוונים שוניים
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המתאפיין  'מסורתי'  משומן  מראה  מעניקים   Carl’s Oils השמנים  סדרת 

המראה  העץ.  של  הטבעי  והגיוון  האופי  של  ובהדגשה  יחסית  נמוך  בברק 

הסופי יושפע אפוא במידה רבה מסוג העץ שממנו עשויה הרצפה. השמנים 

שהופך  מה  אורן,  מעצי  שמן  של  גבוה  שיעור  מכילים   Carl’s Oils מסדרת 

אותם לאיכותיים יותר מנקודת מבט סביבתית בהשוואה לשמני גימור רבים 

אחרים, המכילים אחוז גבוה של ממיסים )סולבנטים(.

בין  רווחים קטנים  רצוי למלא  לעתים קרובות, כאשר משפצים רצפות עץ, 

 Bona .פיסות עץ סמוכות, או להסיר פגמים כגון סיקוסים או נזקים קטנים

מציעה שורה של מוצרים המיועדים למטרה זו, בין אם הרווחים צרים מאד או 

רחבים למדי. לרוב, מטפלים במילוי הרווחים לפני הליטוש העדין הסופי של 

הרצפה. ואולם, קיימים מוצרים שמאפשרים לטפל גם ברצפות מצופות לכה.
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Bona Parquet Décor
 Bona .סדרת מגוונים המאפשרים לשנות את המראה של רצפות עץ קלות ונקבוביות, שלוטשו כדי לחשוף את שכבת העץ הטבעי

Parquet Décor זמין ב- 8 גוונים לרבות גוון נייטרלי. יש להשתמש בו בשילוב עם Bona Prime Intense או Bona Prime Traffic או 
עם השמנים של Carl’s 90(  Bona ,או 45(. ניתן לערבב בין הגוונים השונים או לדלל אותם עם הגוון הנייטרלי כדי לעמעם את עוצמת 

הפיגמנט ולהתאימה למראה הרצוי.

.מכיל פחות מ- 10% ממיסים
.מערך של 8 גוונים לרבות גוון נייטרלי

Bona ניתן לשילוב עם לכות על בסיס מים או עם שמנים של.
.קל ליישום - אין חשש לסימני חפיפה

)bleed-back( ללא תופעות של דימום חוזר.
.יכולת כיסוי מצוינת

זמן ייבוש: כאשר רוצים ליישם שכבת לכה לאחר הגיוון, יש להמתין 48 שעות לפחות יכולת כיסוי: 40 מ"ר בקירוב לליטר 

סוגי אריזות:  1 ל'

ונגה
Wenge

גוונים:

נייטרלי
Neutral

לבן
White

שיטה
Acacia

טיק
Teak

מהגוני
Mahogany

פדוק
Paduk

הובנה
Ebony

Bona Parkett Repair
וסדקים בפרקט,  ולתיקון פגמים  רווחים קטנים ברצפות פרקט  משחת תיקון מוכנה לשימוש על בסיס מים, המיועדת למילוי 

פרקט מוכן להתקנה ורצפות למינציה.

.אלסטי במיוחד.מאפשר יישום פוליש
.זמין ב- 6 גוונים, שניתן לערבב ביניהם

יישום: ניתן למרוח את המשחה בקלות עם האצבעות או באמצעות כף פלסטיק.

ייתכן צורך במילוי חוזר. הסירו עודפי חומר באמצעות מטלית לחה. אין להשתמש  יותר  במקרה של רווחים או פגמים גדולים 

.+10°C -במשחת התיקון בטמפרטורה שמתחת ל

לקבלת משטח בעלת עמידות טובה יותר ללכלוך, מומלץ ליישם שכבה דקה של אחד מחומרי התחזוקה השוטפת של Bona לאחר 

ייבוש המשחה.

סוגי אריזות:  125 מ"ל

גוונים:

קרם)לתיקון רצפות
עשויות מייפל, מילה

 או אשוח (
 Cream

)Maple, Ash, Fir(

חום בהיר 
)לרצפות עשויות אשור(

 Light Brown
)Beech(

אלון כהה
Oak dark

אלון בהיר
Oak light

חום ביניים 
)לרצפות עשויות

קמבלה או מרבאו(
 Medium Brown

)Cambala, Merbau(

חום כהה 
)לרצפות עשויות ונגה

או אלון מעושן(
Brown

)Wenge, Smoked Oak (

מגוונים

דבקים

Bona R410
 R410שרף אפוקסי דו-רכיבי, נטול מים וחומר ממיס. לאטימה מפני רטיבות של רצפות בטון ומשטחים שבהם קיימת לחות של עד

 S100 -או חומרי פילוס; לאחר דילול ב R850T ,  R850 , R840-ו R777 , R770-5%.   יכול לשמש גם כחומר יסוד לפני שימוש ב CM
ניתן להשתמש בחומר לצורך הקשחה של משטח הבסיס. במקרים רבים )ראו הוראות שימוש( יש צורך בפיזור של חול במהלך 

היישום האחרון.

.נטול ממיסים
.רמת הידבקות טובה למצעים מסוגים שונים

.ניתן ליישם באמצעות גלגלת )רולר(, מברשת צביעה או כף טייחים
סוגי אריזות: 5 ק"ג 

Bona R850
 - )silane(. בדומה לדבקים מסורתיים, גם דבק זה מסוגל - לאחר התקשות  דבק פרקטים גמיש, חד-רכיבי, מבוסס על סילאן 

לשאת כוחות דחיפה בזמן התפשטות; ההתנגדות להתכווצות היא נמוכה מאד. תכונות אלה מפחיתות את המתחים המועברים 

אל משטח הבסיס. ברוב המקרים, אין צורך להשתמש בחומר יסוד. הדבק מתקשה באמצעות ריאקציה כימית עם הלחות.

.חד- רכיבי, קל ליישום
.רך וגמיש

.נטול מים וחומרים ממיסים, כמעט ואינו גורם להתנפחות העץ
.רמת הידבקות טובה לכל סוגי המצעים ומשטחי העץ; שאריות דבק ניתנות להסרה בקלות רבה

.מרקם יציב - שומר על צורת המריחה
סוגי אריזות: 7 ו- 15 ק"ג

Bona R777
דבק פוליאורתני דו-רכיבי לפרקט התואם לדרישות תקן EN 14293. הוא אינו מכיל מים או ממיסים אורגניים. הדבק מתקשה 

)לחות(  להתנפחות  במיוחד  הרגישים  לעצים  במיוחד  מתאים   R777 להתכווצותו.  גורמת  שאינה  כימית  ריאקציה  באמצעות 

ולמריחה על מצעים בעלי כושר ספיגה נמוך או ללא כושר ספיגה.

.אינו מכיל מים או חומרים ממיסים
.אינו גורם להתנפחות העץ

.יוצר הידבקות מצוינת לרוב המצעים וסוגי העץ
.מרקם יציב - שומר על צורת המריחה

.זמן שימוש ארוך
סוגי אריזות: 7 ק"ג 
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קל  יישום  מאפשר   Parquet Décor אחרים,  מסורתיים  מגוונים  כמו  שלא 

ופשוט, ומעניק מראה אחיד לחלוטין. ניתן להשתמש במגוון שיטות יישום 

לרבות הברשה, מריחה במטלית, בכף מפלדת אל-חלד או באמצעות באפר. 

 Carl’s לאחר השלמת הגיוון, ניתן לטפל ברצפה באמצעות השמנים מסדרת

 Bona או   Bona Mega בלכות  או  ייבוש(  זמן  מצריכים  )שאינם   Bona של 

.Traffic

Bona מייצרת שורה של מוצרים המיועדים לכל שלבי ההתקנה של רצפות 
עץ. מוצרים חדשים ונקיים יותר מאפשרים להתקין רצפות עץ כמעט על כל 

תשתית, מבלי לסכן את בריאות הקבלן או הלקוח. יש לבחון את התשתית 

לפני ביצוע ההתקנה, בהתאם לתקן BS 8201:1987. כל הדבקים מתוצרת 

Bona מתאימים לשימוש עם חימום תת-רצפתי.
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מכונות ליטוש, הברקה ושאיבה

Bona Belt
ומהיר  כוונון קל  ביותר. המכונה מאפשרת  עוצמתית המסוגלת להתמודד בהצלחה עם הפרויקטים התובעניים  מלטשת סרט 

להשגת ביצועים מיטביים, גם תוך כדי שימוש. כמו כן, קל לפרק אותה בעת ההובלה. התקן מתיחה פשוט ואמין מונע את הצורך 

במתיחה ידנית של הסרט. התקן הרמה והורדה מדויק של תוף הליטוש הופך את השימוש במכונה לקל ופשוט.

נתונים טכניים:

50Hz -ב AC 230V :מנוע

הספק נקוב: 2.2KW  )2.95 כ"ס(

רוחב התוף: 250 מ"מ

גודל סרט הליטוש: x 750  250 מ"מ

מהירות תוף: 1750 סל"ד

פליטת אבק: > 2 מ"ג למטר מעוקב

משקל כולל: 74 ק"ג

אבזרים אופציונליים: בסיס גלגלים להובלה, משקולת נוספת, חגורת בטיחות

Bona Flexidrum
מכונה זו דומה בחלק גדול מתכונותיה ל-Bona Belt. זהו כלי אפקטיבי המיועד לליטוש כל סוגי רצפות העץ. מבנה תוף ייחודי 

המוגן בפטנט, מאפשר החלפה קלה ומהירה של סרט הליטוש. הודות לממדים קטנים מעט מאלה של ה-Bona Belt, מכונה זו 

מצטיינת בקלות שליטה ותמרון גדולים יותר. היא מצוידת באותו מנגנון מדויק להורדה והרמה של התוף. למכונה מערכת איסוף 

אבק בעלת ביצועים מעולים, והיא פשוטה לפירוק לצורכי הובלה.

נתונים טכניים:

50  Hz -ב AC 230V :מנוע

הספק נקוב: 2.2KW  )2.95 כ"ס(

רוחב התוף: 200 מ"מ

גודל סרט הליטוש: x 551  200 מ"מ

מהירות תוף: 2200 סל"ד

פליטת אבק: > 1 מ"ג למטר מעוקב

משקל כולל: 58 ק"ג

אבזרים אופציונליים: בסיס גלגלים להובלה, חגורת בטיחות

Bona D550 Speed
חומר יסוד חד-רכיבי מבוסס קולואיד, המשמש להכנת מצעים לפני השימוש ב-Bona H650 Speed - חומר יישור מתפלס מאליו 

מסדרת מוצרי Bona Speed. מומלץ לשימוש על מדה של קלציום-סולפט, על סיבית או על מצעים על בסיס מלט.

Bona H650 Speed מיועד לשימוש במיוחד עם.
.נטול ממיסים

.רמת הידבקות טובה למצעים מסוגים שונים
סוגי אריזות: 5 ל'

Bona R580
חומר ממיס )סולבנט(. זוהי תרכובת נטולת מים המבוססת על סילאן )silane( שמשמשת להכנת מצעים, בייחוד לאטימה מפני 

רטיבות של מדה צמנטית ורצפות בטון החשופות ללחות של עד  CM  5% או לחות אוויר יחסית של 90%. ניתן להשתמש בו כחומר 

חד-רכיבי או דו-רכיבי. משתמשים בו לפני R850T  ,R850 או תרכובות פילוס. כאשר מריחת הדבק נעשית ישירות על היסוד, או 

חומרי פילוס, יש לפזר שכבה של חול על היסוד הרטוב. הערה: Bona R840 ו- R845 מתאימים גם הם לעבודה עם יסוד זה, אך הם 

מאופיינים בחדירות גבוהה יותר למים.

יותר; המים משמשים כזרז  זמן התקשות קצר  בו כחומר חד-רכיבי או בתוספת מים, כחומר דו-רכיבי בעל  .ניתן להשתמש 
התקשות )מוסיפים אותם לאריזת 6 הק"ג בשקית קטנה(.

.יישום קל ומהיר בעזרת כף טייחים )או כלי מתאים אחר(
.התקשות מהירה . חומר בטוח לעבודה ושינוע

סוגי אריזות: דו רכיבי: 6 ק"ג, חד רכיבי 7 ק"ג

H650 Speed
חומר יישור המתפלס מאליו בעל זמני ייבוש והתקשות מהירים; מיועד בעיקר לשימוש במקומות שבהם מהירות העבודה מהווה 

גורם חשוב לצורך השלמת עבודות שיפוץ ותיקון ולפני השימוש ב-Bona R850 Speed. בין מאפייניו המיוחדים: 

.ייבוש מהיר במיוחד - מאפשר כיסוי כבר לאחר כשעה ממועד היישום 
.בעל רמת נזילות מצוינת, מאפשר יישום שכבות בעובי שבין 1.5 ל- 10 מ"מ; לקבלת שכבה עבה יותר, ניתן "למשוך" את החומר

.מצטיין בדרגת קושי ובעמידות גבוהה
.שיעור התכווצות נמוך

.החומר מקשר את המים בצורה מושלמת באמצעות קריסטליזציה )הידרציה(
.מומלץ להמתין לפחות שעה אחת לפני התקנת רצפת עץ בעזרת R850 Speed וזאת כאשר עובייה של שכבת המדה אינו עולה 

של 5 מ"מ

יכולת כיסוי: 1.5 ק"ג למ"ר סוגי אריזות: שקי נייר בני 25 ק"ג
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Bona D720
דבק פרקט מבוסס קולואיד במפרט התואם לתקן EN 14293 )קשה( בעל תכולת מים נמוכה. מתאים במיוחד לסוגי עץ הרגישים 

להתנפחות או למצבים שבהם נדרשת בהתקשות מהירה של הדבק.

.נטול ממיסים .קל מאד ליישום
.מרקם יציב - שומר על צורת המריחה . התקשות מהירה.זמן שימוש ארוך

סוגי אריזות: דליים בני 22 ק"ג, דליים בני 15 ק"ג 

R400, 405

S750, 760 D705, 710, 720, 730

R540, 580

R850, 845, 860

S520

R770

Levelling Compound
H600, 610, 620

R410 D510 D500

רצפה

פרקט

כדי  תוך  בשוודיה,  נעשים   Bona של  הליטוש  מכונות  של  והבנייה  הפיתוח 

שיתוף פעולה הדוק עם קבלני רצפות מומחים. שיתוף זה הוליד שורה של 

מוצרים המשלבים ביצועים ללא תחרות עם אפשרויות תמרון מצוינות.
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Bona Edge
ביותר, מה שמאפשר לה לסיים את  יעילה  מכונה עוצמתית אך קלת משקל לליטוש קצוות. היא מצוידת במערכת איסוף אבק 

העבודה במהירות ובמינימום לכלוך. ה-Bona Edge כוללת גם פנס עוצמתי המשפר בצורה משמעותית את תנאי העבודה. בסיס 

הגלגלים המתכוונן לגבוה מקל על השימוש ומאפשר לקבל ביצועים מיטביים בכל מצב. ניתן להשתמש בדיסק ליטוש סטנדרטי או 

עם גב Velcro )צמדנים(. המכונה קיימת בשתי גרסאות - סטנדרד או זרוע ארוכה.

Bona Edge 130
הדור השלישי של מכונות ליטוש הקצוות. מכונת ליטוש הקצוות בעלת הזרוע הקצרה המאפשרת תמרון יוצא דופן. זרוע המכונה 

קצרה ב - 100 מ"מ מזרוע סטנדרטית של 230 מ"מ. המכונה מאפשרת שליטה מלאה בתמרונה. למרות מימדיה הקטנים, היא 

בעלת מנוע רב עצמה. מונה שעות מנוע דיגיטלי המראה למשתמש מתי יש לטפל במכונה.

נתונים טכניים:

50Hz -ב AC 220V :מנוע

10A ,)2  )2.68 כ"ס KW :הספק נקוב

גודל משטח הליטוש: 178 מ"מ

אורך זרוע הליטוש: 220 מ"מ או 330 מ"מ )זרוע ארוכה(

מהירות דיסק: 3500 סל"ד

פליטת אבק: > 1 מ"ג למטר מעוקב

משקל כולל: 15 ק"ג

נתונים טכניים:

50Hz -ב AC 220V :מנוע

2 KW :הספק נקוב

גודל משטח הליטוש: 178 מ"מ

אורך זרוע הליטוש: 130 מ"מ

מהירות דיסק: 3000 סל"ד

פליטת אבק: > 1 מ"ג למטר מעוקב

Bona Mini Edge
מכונת ליטוש קצוות קטנה וקלה יותר - אידיאלית לעבודה על מדרגות, ספי דלתות ומקומות אחרים בעלי נגישות בעייתית. ידיות 

ארגונומיות מתכווננות מקלות על מציאת תנוחת עבודה נוחה. שקית אבק עם רוכסן מקלה את פעולת הריקון ומנורה מובנית 

מאפשרת עבודה נוחה גם במקומות צפופים וחשוכים. המכונה מגיעה עם אבזר מיוחד המיועד לעבודה על מדרגות.

Bona FlexiSand
מכונת הליטוש החדשה של Bona שתוכננה במיוחד לליטוש רצפות עץ. בניגוד לרוב המכונות )Buffers( הקיימות קיום שהוסבו 

Bona FlexiSand תוכננה מההתחלה לליטוש רצפות עץ. התוצאה היא: מכונות ליטוש  ופוליש למכונות ליטוש,  ניקוי  ממכונות 

רוטורית עוצמתית בעלת שלדה חזקה עם תעלת אבק אינטגראלית. מנוע רב עצמה בעל 2 מהירויות. ידית אלומיניום מתקפלת 

וגלגלים גדולים לנוחיות בהעברה. מד שעות מנוע. שקע כוח חיצוני לחיבור אביזרי חשמל למכונה. חצאית מגינת אבק שבאמת 

עובדת.

נתונים טכניים:

50Hz -230 בV :אספקת חשמל

1.3  KW :הספק נקוב

גודל משטח הליטוש: 150 מ"מ

אורך זרוע הליטוש: 145 מ"מ או 245 מ"מ

מהירות דיסק: 4000 סל"ד

פליטת אבק: > 2 מ"ג למטר מעוקב

משקל כולל: 9 ק"ג

נתונים טכניים:

1100W  50Hz :מנוע

סל"ד:  163/290 

משקל: 45 ק"ג

גודל דיסק: 407 מ"מ/16 אינץ'

Bona Dust Care System מערכת שאיבה

בריאותך ורמת איכות 

החיים שלך תלויים 

ביכולת שלך לטפל 

באבק הנפלט.

כעת - תנאי עבודה נוחים ושמירה על ניקיון 

Bona’s DCS® עם מערכת

מערכת שאיבה החדשנית של Bona מציעה:

.שביעות רצון גבוהה יותר של הלקוח - המערכת מונעת כמעט לחלוטין את כמויות האבק הגדולות המציפות את הבית.
.תוצאות טובות יותר - סילוק כמויות האבק האדירות מן האוויר מונעות את שקיעתו אל תוך שכבת הגמר.

.שמירה על בריאות המפעיל - נסורת היא גורם מסרטן ידוע.
.אין צורך לבזבז זמן על תליית פרגודי פלסטיק להגנה.

.אין צורך בשירותי ניקיון יקרים.

לפני - אבק בכל מקום

Bona Dust Care Single 70
מערכת שאיבה ניידת המצוידת במסנן ייחודי ופועלת שיטת הפרדה ציקלונית חדשנית בשני צעדים. האבק נקלט אל תוך שק 

אטום וקל להחלפה המונע ממנו להתפזר בחלל האתר. המערכת מצטיינת בניידות רבה; היא מתחברת לפתח פליטת האבק של 

מכונת הליטוש ובכך תורמת ליצירת תנאי עבודה נקיים יותר ולשיפור באיכות הליטוש. שקיות אבק Longo ומסננים )מסנן גס 

.Bona-ניתן להשיג מ Bona Dust Care Single עבור מערכת )HEPA ומסנן

נתונים טכניים:

משקל: 43 ק"ג

מידות: X 600 X 1400  800 מ"מ

יכולת קליטת אבק: 70 ליטר

5A  ,230V  ,1400W :נתוני מנוע

ספיקת אוויר עם צינור 7.5 מ': 235 מ"ק לשעה

מסנן גס: מסנן קוני מסיבי פוליאסטר מקופלים, 1 מ"ר

Class H 13 (99.996%) ,0.66 מסנן עדין: מ"ר

קוטר צינור: 45 מ"מ

אורך צינור: 7.5 מ' כולל מחברים
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זוכת תחרות העיצוב
2004                       

מערכת השאיבה Bona Dust Care מהווה פתרון חדשני לבעיות שנגרמות 

היא  דגמים;  בשני  מוצעת  המערכת  עבודה.  באתרי  הנפלט  האבק  על-ידי 

דואגת לסילוק יעיל של אבק הליטוש ומשפרת לאין ערוך את תנאי העבודה 

גמר העבודה מתקצר  לאחר  הניקוי  זמן  גם  איכות התוצאה הסופית.  ואת 

תתרום  גבוהה  ניקיון  רמת  על  השמירה  רבים,  במקרים  משמעותי.  באופן 

לערך הכולל של העבודה כולה.
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חומרי ליטוש

Bona גלילי נייר לטש של
.Silicone Carbide )8100(  , Bona לשימוש עם מכונות ליטוש שאינן מתוצרת

איכות גרגריםשכבת בסיסגודל גרגיריםגודל

203 מ"מ x  25 מ'

8 אינץ'
בד16,24,36

SC
8100

203 מ"מ x  25 מ'

8 אינץ'
 ,40,50,60

80,100,120
נייר מחוזק בסיבים

SC
8100

305 מ"מ x  25 מ'

12 אינץ'
בד16,24,36

SC
8100

305 מ"מ x  25 מ'

12 אינץ'

,40,50,60

80,100,120
נייר מחוזק בסיבים

SC
8100

Bona רשתות הליטוש של
.Bona Buffer לשימוש עם

איכות גרגריםגודל גרגיריםגודל

33060,80,100,120SC מ"מ
8100

40760,80,100,120,150SC מ"מ
8100

Bona Scrad מערכת
שבה  מ"מ   10 בעובי  דקה  )פד(  מרפידה  עשויות  הדיסקאות  באפר.  במכונת  לשימוש  מיועדים   Bona Scrad בסדרת  המוצרים 

ליטוש  לעבודות  מתאימות  ולכן  עמוקים  שריטה  לסימני  גורמות  אינן  אלה  דיסקאות  לטש.  נייר  של  משולשת  פיסה  משובצת 

עדינות מאד; הן אידיאליות לחספוס פני השטח לפני יישום שכבת הגימור הסופית.

שכבת בסיסגודל גרגיריםגודל

Scrad Pads407320 מ"מ-

Scrad Wingsצמדנים(150150 מ"מ( Velcro 

Bona סרטי ליטוש
לשימוש עם מכונות Bona Belt, אנטי-סטטי, איכות  )Zirconium Mix )8300. בניגוד למוצרים של יצרנים אחרים, עם סרטי הליטוש 

של Bona ניתן לעבוד בשני הכיוונים ובכך לנצל את שני הצדדים של חלקיקי השחיקה. תכונה זו גם מאריכה את חיי השירות של 

הסרט. בנוסף, רציפות משטח השחיקה גם באזור התפר של הסרט מבטיח שלא ייווצרו אזורים בלתי מלוטשים או סימנים מיותר 

על משטח הרצפה.

איכות גרגריםשכבת בסיסגודל גרגיריםגודל

Z Mix 8300בד200/75024,36,40 מ"מ

Z Mix 8300בד250/75024,36,40,60,80,100 מ"מ

Bona דיסקאות ליטוש של
.Zirconium Mix )8300(  איכויות ,Bona Mini Edge-ו Bona Edge לשימוש עם מכונות

איכות גרגריםשכבת בסיסגודל גרגיריםגודל

150/824,36 מ"מ
40,60,80,100,120

ולקרו/בד
ולקרו/נייר

ZM 8300
ZM 8300

178/2224,36 מ"מ
40,60,80,100,120

ולקרו/בד
ולקרו/נייר

ZM 8300
ZM 8300

שSC 8100ולקרו/נייר20040,50,60,80,100,120 מ"מ
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אמצעי הליטוש של Bona מותאמים במיוחד לשימוש על רצפות עץ. סדרת 

המוצרים כוללת שלוש איכויות ליטוש, כך שניתן לבחור את חומר הליטוש 

המתאים ביותר לכל משימה: כל חומרי הליטוש של Bona מיוצרים בשיתוף 

פעולה עם חברת Sia השוויצרית.

Silicone Carbide 8100: חומר זה שומר על יכולת השחיקה שלו למשך זמן 

ארוך יותר, מה שהופך אותו ליעיל וחסכונית יותר. השילוב בין חומר שחיקה 

עמיד בחום ותפזורת פחות צפופה של גרגרים מפחית את היווצרות הגושים 

ליטוש  למכונות  מושלם  פתרון   - העבודה  בזמן  יתר  התחממות  ומונע 

מהירות לקצוות.

יותר לאורך זמן,  זירקוניום טהור, בעל עמידות טובה   :Zirconium Mix 8300

אך יכול ליצור שריטת עמוקות. דרגת החספוס המתקבלת היא לרוב גבוהה 

בדרגה אחת בהשוואה לחומרי הליטוש הסטנדרטיים. באמצעות הוספה של 

יוצר  יותר אלא  יצרה משטח שחיקה שהוא לא רק עמיד   Bona חומר שני, 

גימור חלק יותר בזמן קצר יותר. חומרי השחיקה מסדרת Zirconium Mix של 

Bona מצטיינים כעת גם בתכונות אנטי-סטטיות, מה שמקל על הסרת אבק 
ליטוש ממשטח הליטוש ומונע היווצרות גושים.

Bona Flexidrum סרטי ליטוש
Zirconium Mix )8300(  בלבד, איכויות Bona Flexidrum לשימוש עם מכונות

איכות גרגריםשכבת בסיסגודל גרגיריםגודל

Z Mix 8300בד200/55124,36,40 מ"מ

.
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תחזוקה

Bona Freshen Up - מרענן
pre-( תכשיר גימור פוליארתני על בסיס מים לתחזוקה שוטפת של רוב סוגי רצפות העץ שעברו ציפוי לכה או רצפות מוכנות 

והגנה  ורענן,  ומקנה להם מראה חדש  ודהויים,  לחיים משטחים שרוטים  ציבוריים. החומר משיב  או במקומות  בבית   ,)finished
מתמשכת כנגד בלאי.

.מיועד לרצפות עץ עם ציפוי לכה.
.מתאים לשימוש בחדרי מגורים או במקומות מסחריים.

.מבוסס פוליאורתן = יכולות הגנה ללא תחרות.
.אינו מכיל חומרי וקס.

.Prep מאפשר יישום עתידי של לכה, באמצעות מערכת.
.עומד בדרישות תקן DIN 18 032 למניעת החלקה.

יכולת כיסוי: 30-50 מ"ר בקירוב לליטר

סוגי אריזות: 1 ל', 5 ל'

Bona Prep - הכנה/ריכוך
מערכת הכנה/ריכוך שנועדה לשפר את ההידבקות של לכות מתוצרת Bona לרצפות מצופות בלכה על בסיס פוליאורתן, לרבות 

לרצפות מוכנות. השילוב של Bona Prep בתהליך העבודה מבטיח רמת הידבקות מיטבית ומידת חספוס נאותה.

.שיפור רמת ההידבקות של שכבת לכה חדשה
.נוחות - התכשיר מוכן לשימוש מיידי

.מהירות - רק לרסס ולהבריק
.מסיר סימני שפשוף

יכולת כיסוי: 30-50 מ"ר בקירוב לליטר בכל יישום

סוגי אריזות: 1 ל', 5 ל' 

Bona Polish - פוליש לפרקטים
פוליש על בסיס מים המיועד לתחזוקה של רצפות עץ מצופות לכה ועל כן מחוזק בפוליאורתן.

.מוצר קל לשימוש השומר על הרצפה ומעניק תוצאות יפות ואחידות.
.מחוזק בפוליאורתן להגנה מושלמת לאורך זמן.

.עמידות גבוהה לשחיקה וסימני שריטות
.זמין בגימור מבריק ומט.

יכולת כיסוי: כ- 50 מ"ר בקירוב לליטר

סוגי אריזות:  1 ל',  5 ל'

Polish Remover- מסיר פוליש
גם  בו  ניתן להשתמש  לכה.  ו-Bona Freshen Up מרצפות עץ מצופות   Bona פוליש לפרקט של  נוזלי המיועד להסרת  תכשיר 

להסרת סימני שפשוף.

.מיועד לרצפות עץ עם ציפוי לכה.
.מתאים לשימוש בבית או במקומות מסחריים

.נועד להסרת פוליש לפרקט של Freshen Up , Bona ומוצרים דומים
.קל ליישום ולשימוש

סוגי אריזות: 1 ל', 5 ל' 

Bona Carl’s Cleaner - חומר ניקוי
הוא מכיל מספר תוספים   .Carl's לניקוי רצפות עץ שטופלו בשמנים מסדרת  דרגת בסיסיות מתונה המיועד  ניקוי בעל  חומר 

המזינים את העץ ומחליפים את החומרים שמוסרים בזמן הניקוי.

.מיועד לרצפות עץ שעברו טיפול בשמן
.מתאים לשימוש בבית או במקומות מסחריים

.בעל דרגת בסיסיות מתונה
.מחזיר חלק מהשמנוניות לפני השטח

.קל ליישום ולשימוש
סוגי אריזות: 1 ל', 5 ל' 
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Bona Cleaner - מנקה פרקטים
Bona הינו תכשיר ניקוי מרוכז בעל דרגת בסיסיות מתונה המיועד לניקוי רצפות עץ ושעם מצופות לכה.  מנקה הפרקטים של 

 Bona Freshen או במרענן Bona Parkett Polish-החומר מקל מאד על הניקוי השוטף ועל ניקוי רצפות מלוכלכות מאד שטופלו ב

Up מבלי לפגוע בשכבה הגמר העליונה.
.מיועד לניקוי רצפות עץ ושעם עם ציפוי לכה

.מתאים לשימוש בבית או במקומות מסחריים
.תכשיר ניקוי בעל דרגת בסיסיות מתונה

.אינו גורם להמסה של Parkett Polish, מרענן Freshen Up או מוצרים דומים
.קל ליישום ולשימוש

.ניתן ליישום גם על רצפות מלמין או למינציה
סוגי אריזות: 1 ל', 5 ל' 

כל רצפות העץ נזקקות בשלב זה או אחר למידה מסוימת של תחזוקה. שגרת 

תנאי  התנועה,  רמת  הגימור,  סוג  רבים.  בגורמים  תלויה  הנכונה  התחזוקה 

האקלים, מיקום דלתות - לכולם נכונה השפעה כלשהי על משטח הרצפה. 

חשוב לציין גם שקיימים הבדלים ניכרים בין רמת התחזוקה הדרושה לרצפה 

שטופלה בשמן לזו הדרושה לרצפה בעלת גימור לכה פוליאורתנית. הרשימה 

שלהלן כוללת את כל מוצרי התחזוקה שלנו, ואולם לקבלת פרטים מדויקים 

על אופן התחזוקה של רצפות עץ, מומלץ לקרוא את המדריך הנפרד בנושא 

.Bona זה - מדריך התחזוקה של
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Bona Floor Care

Wood Floor Cleaning kit - ערכת ניקוי לרצפות עץ
ערכת הניקוי המושלמת לרצפות עץ. מכילה ראש אחיזה לפד ניקוי, מוט המורכב מ - 4 חלקים, פד ניקוי מיקרופיבר רחיץ ומיכל 

ריסוס Wood Floor Cleanerל1 ל'  

Wood Floor Cleaner - תרסיס ניקוי
חומר ניקוי שפותח במיוחד לרצפות עץ אטומות. תרסיס מוכן ונוח לשימוש, בעל דרגת PH נייטרלית. הופך את הניקוי היום יומי לקל 

ביותר מבלי לפגוע בעץ או בלכה. מתאים לשימוש בבית או במקומות מסחריים. לשימוש גם ברצפות עץ שטופלו בווקס או בשמן. 

.Bona מותאם לשימוש עם מרענן עץ

גודל אריזה: תרסיס 1 ליטר. ניתן להשיג מיכל מילוי חסכוני של 4 ליטר.

יכולת כיסוי: 250 מ"ר/ליטר

Bona Mop - ראש אחיזה עם מטלית
ראש אחיזה מיוחד עם מקל טלסקופי; ראש מסתובב המקל על התמרון והופך אותו לכלי הניקוי האידיאלי לרצפות בשטח גדול 

.Bona או למקומות שהגישה אליהם קשה )תחת רהיטים או בפינות צרות(. מסופק עם פד ניקוי כחול

Hard Floor Cleaning Kit - ערכת ניקוי לרצפות קשיחות
ערכת הניקוי המושלמת לרצפות קשיחות )פרקט למינציה, אריחים, לינולאום וויניל(. הערכה מכילה ראש אחיזה לפד ניקוי, מוט 

המורכב ב - 4 חלקים, פד ניקוי מיקרופייבר רחיץ ומיכל ריסוס Hard Floor Cleanerל1 ל'

Hard Floor Cleaner - תרסיס ניקוי
חומר ניקוי שפותח במיוחד לרצפות קשיחות )פרקט למינציה, אריחים, לינולאום, וויניל(. תרסיס מוכן לשימוש, הופך את הניקוי 

 .Bona היום יומי לקל ביותר. מתאים לשימוש בבית או במקומות מסחריים. מותאם לשימוש על מרענן הרצפות של

Hard Floor Refresher - מרענן רצפות קשיחות
ציפוי תחזוקה על בסיס מים בעל נוסחה המותאמת במיוחד לרצפות קשיחות. לטיפול ברצפות המראות סימני דהיה, שריטות או 

שחיקה. Hard Floor Refresher מחזיר לרצפות את יופיין הטבעי, מגביר את הברק ומחדש את המראה של רצפות ישנות.

Bona Cleaning Pad - פד ניקוי
פד ניקוי רחיץ עשוי מיקרופייבר, מתחבר בעזרת צמדנים דמויי ולקרו למוט עם ראש האחיזה של Bona. עד 300 שימושים חוזרים.

הערה: אין להשתמש במרכך בזמן הכביסה.

Wood Floor Refresher - מרענן לרצפת עץ
ציפוי תחזוקה על בסיס מים בעל נוסחה המותאמת במיוחד לרצפות מצופות לכה ללא וקס; לטיפול ברצפות המראות סימני 

דהייה, שריטות או שחיקה. Wood Floor Refresher מחזיר לרצפות העץ את יופיין הטבעי, מגביר את הברק ומחדש את המראה 

של רצפות ישנות.

Bona Applicator Pad - פד יישום
פד בצבע בז' המיועד ליישום של Wood Floor Refresher או Hard Floor Refresher. הפד רחיץ וניתן לשימוש חוזר; הוא נצמד 

לראש האחיזה של Bona באמצעות צמדנים דמויי ולקרו.
גודל אריזה: 1 ליטר

יכולת כיסוי: 30-50 מ"ר/ליטר

Bona Dusting Pad - פד ניקוי אבק 
 Bona Hard Floor Bona Wood Floor Cleaner או עם  ניקוי אבק עשוי מיקרופיבר לניקוי יבש של רצפות לפני שימוש עם  פד 

.Cleaner
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גודל אריזה: 1 ל'. ניתן להשיג מיכל מילוי חסכוני של 4 ל'. 

יכולת כיסוי: 250 מ"ר/ליטר

גודל אריזה: 1 ל' 

יכולת כיסוי: 30-50 מ"ר/ליטר

משפחת Bona Floor Care כוללת מוצרים המאפשרים לשמור על המראה 

 Bona Floor Care הנהדר של רצפות העץ לאורך שנים. מדריך התחזוקה של

כולל את כל המידע על אופן השימוש במוצרים לצד עצות בסיסיות לשמירה 

על הרצפה ולטיפוח שלה.



25 24

ה
ד

בו
ע

י 
ל

/ כ
 T

oo
ls

ה
ד

בו
ע

לי 
/ כ  Tools

רולר
.Bona רולר סינטטי ליישום לכה. מותאם במיוחד ליישום הלכות על בסיס מים של

Swivelhead Applicator - כלי יישום עם ראש מסתובב
כלי סינטטי ליישום לכה. מסופק עם שרוול יישום.

Replacement Sleeve - שרוול החלפה לכלי יישום
לשימוש עם כלי היישום הנראה לעיל.

Carl's Oil כלי יישום עבור
.Carl's 90 ליישום של

Carl's Oil מטלית לעבודה עם
להסרת עודפי שמן ממשטח הרצפה.

Bona פדים לניקוי של
הפדים משמשים בעיקר במכונות באפר לניקוי ויישום שמן על רצפות עץ, או כשכבה נוספת מתחת לרשתות, מטליות וסחבות. 

צבע הפד מציין את מידת החספוס שלו.

צבעים ושימושים:

לבן: ליטוש, שכבה תחתונה 

חום: ניקוי עדין

אדום: ניקוי יסודי

ירוק: ניקוי גס

מריות למריחת דבק
ליישום דבקים מתוצרת Bona. לפרטים מדויקים על יכולת הכיסוי, יש לעיין במפרט של כל מוצר. המרית זמינה בגרסה גסה או 

עדינה במספר מידות:

850 גר/מ"ר שינון עדין 850 גר/מ"ר שינון גס

1000 גר/מ"ר שינון עדין 1000 גר/מ"ר שינון גס

1250 גר/מ"ר שינון עדין 1250 גר/מ"ר שינון גס

1500 גר/מ"ר שינון עדין 1500 גר/מ"ר שינון גס

מרית ליישום מגוונים
Bona Parquet Décor ליישום

)Distance Holder( שומר מרחק
כלי ייחודי המאפשר כיוון אופטימאלי של מרחק לוח הפרקט מהקיר.

 )Pulling Iron( מצמיד לוחות
כלי ייחודי להצמדת לוחות פרקט.

 Bona מכנסי עבודה
מכנסיים עמידים ביותר עם מספר רב של כיסים חוזקים עבור כלי עבודה, מסמרים כו' ובנוסף, מחזיק לטלפון 

נייד וכיסים למגני ברכיים.

מגני ברכיים 
.Bona מגנים )זוג( העשויים מג'ל. מעוצבים במיוחד להתאמה לכיסים של מכנסי עבודה

)Flooring Clamp( כליבה להתקנת רצפות
כלי ייחודי להדבקת שלושת השורות הראשונות של הפרקט, מאפשר גם כיוון אופטימאלי של הפרקט מהקיר.

  Carl’s Oil פד ליישום
)בתמונה עטוף במטלית שמן(

.Carl’s Oil פד בצבע חום, בקוטר 407 מ"מ ליישום של השמנים מסדרת

קיים בגדלים: 280 מ"מ, 407 מ"מ



חברת Bona מחויבת לתוצאות מעולות המאריכות ימים, וליצירה של יחסי אמון 

 Lifetime Support ארוכי-טווח עם כל לקוחותיה. בדיוק משום כך, אנו מציעים את

- שירות תמיכה לכל החיים. זוהי הבטחה המקנה לך שקט נפשי, בידיעה שתמיד 

תוכל להיעזר בנו כדי לשמור המראה המושלם של רצפת העץ שלך, לכל אורך חיי 

השימוש שלה. כל הלקוחות אשר רכשו רצפת עץ שטופלה בלכה של Bona עם 

הגנה נגד קרניים אולטרה סגולות, או לקוחות אשר שייפו את רצפת העץ שלהם 

 ,Bona עד לחשיפת העץ הטבעי וטיפלו בה מחדש באחת מסדרות המוצרים של

נהנים מהיתרונות הבאים:

יצרני רצפות נהנים מגישה מתמדת למגוון מוצרי בסיס ומוצרים נלווים המצטיינים 

באיכות גבוהה, וכן למערך שירותים ומומחיות רבת שנים המאפשרים לנו ליצור 

 ,Lifetime Support-תשתית תמיכה עבור מוצרינו בכל רחבי העולם. חותמת ה

מבטיחה זמינות מתמדת של שירות התמיכה עבור המוצר.

תוצאה  להשגת  הנחוצים  המוצרים  כל  של  מתמדת  מזמינות  נהנים  קבלנים 

Bona הפרוש בכל העולם פירושו  מושלמת בכל פרויקט, ומערך הנציגויות של 

שהסיוע נמצא תמיד בהישג יד.

עבור המפיצים, שביעות רצון הלקוחות היא יעד חשוב ביותר. לפיכך, יש היגיון 

מסחרי להחזיק במלאי מותג המצטיין בתוצאות מעולות, בסדרת מוצרים נלווים 

איכותיים ובשירות אמין ויעיל.

חותמת  תחת  המוצעים  והשירותים  המוצרים  הלקוח,  של  המבט  מנקודת 

ה-Lifetime Support מבטיחים חיי שירות ארוכים, יופי ואיכות לאורך ימים.

עם Lifetime Support מובטחת לך תמיכה מלאה לאורך כל הדרך. הבטחה זו היא 

Bona. מערך התמיכה העולמי של החברה  אחד הדברים המייחדים את חברת 

במהלך  שצברנו  והמומחיות  הניסיון  את  לקוחותינו  עם  לחלוק  לנו  מאפשר 

על  בקלות  לשמור  בעולם  מקום  בכל  לקוח,  לכל  לאפשר  היא  מטרתנו  השנים. 

רצפה יפה לאורך ימים.

הטיפול הניתן לרצפת עץ צריך לשקף את תנאי הסביבה ואת אופי השימוש. 

לחלוטין  שונה  טיפול  לקבל  צריך  כל-בו  בחנות  עץ  מדרגות  גרם  לדוגמה, 

מזה שנעניק לרצפת עץ בחדר שינה ביתי, מבחינת סוג המוצר שבו נשתמש 

ומספר השכבות שנרצה ליישם כדי ליצור ציפוי בעל "גוף" אפקטיבי.

חברי הצוותים הטכניים של Bona נכונים תמיד לסייע בבניית מפרטי הטיפול 

ובעבודה על רצפות עץ. כאשר יש צורך במבט מקרוב או במקרה של בעיות 

ניתן להזמין נציג של החברה לביקור באתר הרלוונטי.

בהצלחה  מגנות   Bona של  מים  בסיס  על  הלכות  שנה,   25 מ-  יותר  במשך 

יתרה על רצפות במקומות שבהם קיימת רמת שחיקה גבוהה.

ישנן מספר סיבות נפוצות להיווצרות בלאי מוקדם:

דרגת  בעל  במוצר  שימוש  עבודה:  או  חומרים  של  מתאים  לא  .מפרט 
עמידות נמוכה יותר, או מספר שכבות קטן מדי.  הסיבה לכך עשויה להיות 

הערכה לא נכונה של אופי השימוש של הרצפה, כלומר דרגת העמידות של 

החומר שבו נעשה שימוש אינה מתאימה לכמות ולאופי התנועה על הרצפה.

קשורים  כלשהי,  לכה  של  הביצועים  מדי:  קטנה  מוצר  כמות  של  .יישום 
בצורה ישירה לכמות המוצר שיושמה. כאשר כמות המוצר קטנה מדי, שכבת 

המגן שנוצרת דקה מדי, והדבר עלול להשפיע גם על מראה הרצפה.

.הידבקות בלתי מספקת: קיימות מספר סיבות העלולות לפגוע באיכות 
ההידבקות של שכבת הלכה אל המצע. עקבות של וקס על הרצפה, חוסר 

תאימות בסיסית לשכבת הגמר הקיימת, שימוש במגוון לא מתאים, וכיסוי 

באיכות  לפגוע  עלולים  אלה  כל   - הלכה  יישום  לאחר  מדי  מוקדם  הרצפה 

ההידבקות.

הערה: שימוש בסרט דביק על רצפות מצופות עלול לגרום להסרה של לכה 

פוליאורתנית.

תחזוקה לא מספקת: גרגרי חול ועפר עלולים לשחוק את שכבת הלכה ולגרום 

לפגיעה ממשית כאשר הם נמחצים מתחת לסוליות נעליים. תכיפות התחזוקה 

צריכה להתאים לכמות התנועה ולאופי השימוש ברצפה הרלוונטית. יש לדאוג 

להנחת מחצלות מתאימות בנקודות הכניסה, כדי להפחית את כמות גרגרי 

כחלק  התחזוקה  את  לכלול  רצוי  האפשר,  במידת  המוכנסים.  והחול  העפר 

בלתי נפרד מהמפרט הכללי של הרצפה. במקומות שבהם יש תנועה רבה, יש 

 לדאוג ליישום שכבות לכה נוספות בטרם הבלאי המוגבר יגרום לחשיפת העץ.

.Bona לפרטים נוספים יש לעיין במדריך התחזוקה של
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מפרטי עבודה

תמיכה של Bona לכל החיים - ההתחייבות שלנו

Bona Lifetime Support



Bona AB   Murmansgatan 130   Box 21074 S-200 21 Malmö   Sweden   Tel.  +46 40 38 55 00   www.bona.com

www.paints.co.il  04-9541235 :'יבואנים בלעדיים לישראל: צבעי הקשת בע"מ  ת.ד 33105  חיפה 31338  טל

Head Office
Sweden
Bona AB
P.O Box 210 74
SE-200 21 Malmö, Sweden
Visiting address: Murmansgatan 130
Tel: +46 40 38 55 00

Subsidiaries
Austria
BonaKemi GesmbH 
Mayrwiesstraße 21
A-5300 Hallwang bei Salzburg 
Austria
Tel: +43 662 66 19 43 0

Belgium
Bona N.V.
Horizon Park  
Leuvensesteenweg 510 - bus 5 
1930 Zaventem  
Belgium
Tel: +32 2 721 27 59

Brazil  
BonaKemi Pisos De Madeira Do Brasil Ltda 
numero 4214 - Conj 704 
Bairro: Centro CEP: 80060 -070 
Edificio: Cond Business Offices 
Brazil
Tel: +55 41 3233 5983

China
Bona Coatings (Dalian) Co., Ltd. 
Huai He Middle Road, No.99 #3A
Dalian Development Area
Liaoning Province 
P.C. 116620, China 
Tel: +86-411-87585500 

Czech Republic
Bona CR, spol. s.r.o.  
Sokolovská 100/94  
186 00 Praha 8 – Karlín
Czech Republic
Tel: +420 236 080 211

France
Bona SARL
266B Route de Genas
69500 Bron 
France
Tel: +33 3 472 13 34 36

Germany 
Bona GmbH
Jahnstrasse 12 
D-65549 Limburg/Lahn 
Germany
Tel: +49 6431 40 08 0

Hungary
Bona Magyarország Kft. 
Hengermalom út 20-24 
1117 Budapest 
Hungary
Tel: +36 1 204 56 17

Italy 
Bona S.r.l,
Via Monte Pastello,  
14/E-16/F 
I-37057 San Giovanni Lupatoto 
Verona 
Italy
Tel: +39 045 87 53 318

Poland
Bona-Polska Sp. z o.o 
Wysogotowo 
ul. Wierzbowa 141a 
62-081 Przezmierowo 
Poland
Tel: +48 61 816 34 60/61

Romania 
Bona S.R.L
061102 Bd. Iuliu Maniu nr.6 
sect.6 
Incinta Pumac 
Bucharest
Romania
Visiting address: 
Sos. Nicolae Titulescu Nr 1
Tel: +40 21 317 02 22

Singapore
BonaKemi Asia Pacific Pte Ltd 
390 Havelock Road 
# 07-03 King´s Centre 
Singapore 169662
Tel: +65 6738 5580

Slovakia 
Bona SR. s.r.o,
Cementàrska 15 
900 31 Stupava 
Slovakia
Tel: +421 2 654 57 161

Spain/Portugal
BonaKemi S.L
Pol Ind San Marcos
C/ Pitagóras 7
28906 Getafe
Madrid
Spain
Tel: +34 91 682 55 22

United Kingdom 
Bona Limited
1 Radian Court 
Davy Avenue 
Knowlhill 
Milton Keynes 
MK5 8PJ, England
Tel: +44 1908 399 740

The Netherlands
Bona Benelux
Postbus 1540 
2003 BN Haarlem, 
The Netherlands
Visiting address: 
Hulswitweg 6 
Tel: +31 23-5421864

 

USA
BonaKemi USA, Inc. 
2550 S. Parker Road, Suite 600
Aurora, Colorado 80014
USA
Tel: 303 371-1411 

 

 

www.bona.com 
e-mail: info@bona.com

Rep office
Panama
Bona AB Branch Panama
Ubicada en Av.Balbona,
entre Calles No 42 y 43
Torre BBVA
Piso  No 13 Asignada como Oficina 13-03
Ciudat de panamà


