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Bronzebehandlingen er en ny og effektiv måde at holde dine trægulve 
smukke og velplejede på. Giver hurtigt nyt liv til triste overfl ader. Denne 
hurtige behandling leverer bemærkelsesværdige resultater mellem de 
større gulvrenoveringer, og gulvet kan betrædes efter så lidt som en halv 
arbejdsdag. 

Når rengøringsmaskinen Bona PowerScrubber anvendes sammen med 
Bona Deep Clean Solution rengøres træoverfl aderne i dybden, og selv 
genstridigt snavs, fedt og skomærker fjernes effektivt. Herefter er gulvet 
klart til et nyt lag polish, olie eller Bona Wax Oil Refresher, alt efter hvad 
gulvet tidligere er blevet behandlet med. 

Gulvet kommer til at se næsten helt nyt ud på bare et par timer! 

 Dybdevirkende rengøring & beskyttelse

  1 Dybdevirkende rengøring med Bona PowerScrubber 
 og Bona Deep Clean Solution

 2 Oliebehandlede overfl ader: Bona Care Oil 
 Voksbehandlede overfl ader: Bona Wax Oil Refresher 
 Lakbehandlede overfl ader: Bona Polish eller Bona Freshen Up

Bronze – Effektiv og dybdevirkende 
rengøring med kort driftstop
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Oliebehandlede overfl ader

Hårdvoksbehandlede overfl ader

 Bona Care Oil

• Meget drøj i brug og nem at arbejde med

• Svag lugt

• Hurtigttørrende

• Lavt indhold af VOC 

 Bona Wax Oil Refresher

• Hurtigttørrende

• Høj væskebestandighed

• Svag lugt

• Lavt indhold af VOC

 Bona Polish & Bona Freshen Up

• Høj modstandsdygtighed over for 
 skomærker og ridser

• Let at anvende, giver
 et ensartet resultat

• Bona Polish fås både som mat og halvmat

Bronze-
behandling

Færdig på få 
timer

Lakbehandlede overfl ader



Sølv – Genskab gulvets oprindelige 
overfl ade for at opnå længere levetid

Hvis det øverste lag af trægulvets beskyttende overfl ade er let plettet eller 
har små ridser, er sølvbehandlingen en effektiv måde at få gulvet til at 
se nyt og smukt ud igen. Behandlingen er et fi nt alternativ til en komplet 
renovering og betyder både kortere driftsstop og færre udgifter. 

Gulvet slibes effektivt med Bona Diamond Abrasives, hvorved ridser og 
slidmærker fjernes. Den perfekt rengjorte overfl ade kan siden overlakeres 
med Bona Traffi c HD eller gives et nyt lag Bona Hard Wax Oil, alt efter 
hvad gulvet tidligere er blevet behandlet med. Det giver gulvet et nyt, 
slidstærkt beskyttelseslag, der hæfter perfekt. 

Nu ser gulvet nyt og smukt ud igen og får samtidig forlænget levetiden på 
bare en enkelt nat!

 Let slibning & overlakering/Ny overfl adebehandling

 1 Dybdevirkende rengøring med Bona PowerScrubber og 
 Bona Deep Clean Solution

 2 Let slibning med Bona Diamond Abrasives.
 3 Slibestøv fjernes med støvsuger 
 og Bona PowerScrubber

 3  Overlakering med Bona Traffi c HD eller påføring 
 af et nyt lag hårdvoksolie. 



 Bona Traffi c HD

• Fuldt gennemhærdet og brugsklart
 efter bare 12 timer 

• Høj kemikaliebestandighed

• Gulner ikke 

• Lavt indhold af VOC og svag lugt

• Hurtigttørrende

  Bona Hard Wax Oil

• Smuds- og vandafvisende, høj 
 modstandsdygtighed over for slidmærker og ridser

• Kan kombineres med pigmenterede 
 varianter af Bona Craft Oil
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Sølv-
behandling
Færdig “natten 

over”
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Hårdvoksbehandlede overfl ader

Lakbehandlede overfl ader



Guld – fuld renovering, 
maksimal skønhed

Guldbehandlingen er det ideelle valg, når gulvet er alvorligt skadet, 
nedslidt eller gulnet, har dybe ridser og et komplet livløst udseende. 
Behandlingen beskytter ikke bare gulvet og giver det nyt liv, men åbner 
også op for uanede muligheder i forhold til at ændre gulvets udseende 
og udtryk. 

Under den komplette renovering af gulvet slibes gulvet helt ned til 
selve træet ved hjælp af vores omfattende sortiment af effektive slibe-
maskiner og sandpapir. Håndværkerne og gulvlæggernes sundhed og 
sikkerhed garanteres med Bona Dust Care System (DCS), der er et 
kraftigt slibeværktøj helt uden støv. 

Det afslebne gulv behandles herefter med Bonas produkter til over-
fl adebehandling alt efter de individuelle krav til gulvets egenskaber og 
udseende. Det er som at få et helt nyt gulv, med uanede muligheder! 

 Komplet afslibning & ny overfl ade

 1 Slib ned til rent træ.

 2 Påfør en vandbaseret grundlak. 
 Alternativt: Giv gulvet en behandling med hårdvoksolie eller olie. 

 3 Udfør en mellemslibning, og påfør herefter to lag toplak. 
 Dette giver i alt tre lag lak, hvilket anbefales i gulvbranchen. 
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Oliebehandlede overfl ader

Hårdvoksbehandlede overfl ader

Lakbehandlede overfl ader

Guld-
behandling
Færdig på 2-4 

dage

 Bona Craft Oil

• Trænger ned i træet

• Mulighed for punktreparationer

• Lavt indhold af opløsningsmidler

 Bona Hard Wax Oil

• Smuds- og vandafvisende, høj
 modstandsdygtighed over for slidmærker og ridser

• Kan kombineres med pigmenterede 
 varianter af Bona Craft Oil

 Bona Traffi c HD

• Fuldt gennemhærdet og brugsklart
 efter bare 12 timer 

• Høj modstandsdygtighed over for slid- og skomærker
 og kemikalier

• Gulner ikke 

• Lavt indhold af VOC og svag lugt 



Bona Floor Treatment Program

Behandlingsmetoder
BRONZE – Effektiv og dybdevirkende rengøring med kort drifts-
top. Denne hurtige behandling leverer bemærkelsesværdige resul-
tater mellem de større gulvrenoveringer, og gulvet kan betrædes 
efter så lidt som en halv arbejdsdag. 

SØLV – Genskab gulvets oprindelige overfl ade for længere levetid. 
Når det øverste lag af trægulvets beskyttende ydre er let plettet 
eller har små ridser, kan sølvbehandlingen effektivt få gulvet til at se 
nyt og smukt ud igen ved hjælp af en overlakering. 

GULD – Fuld renovering, maksimal skønhed. Behandlingen 
beskytter ikke bare gulvet og giver det nyt liv, men åbner også 
op for uanede muligheder i forhold til at ændre gulvets ud-
seende og udtryk.

Gulvets 
livscyklus

Guld-
behandling

Sølv-
behandling

Bronze-
behandling
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