
TEST: Bona Diamantové brusivo 
Porovnání kvality brusiv vs. konkurence

Vášeò pro døevìné podlahy
Bona je pøední svìtovou jednièkou na trhu v oblasti inovací, která 

nabízí unikátní systém pro ošetøení døevìných podlah. Od jejího 

založení v roce 1919 jsme prostøednictvím dceøiných spoleèností 

a distributorù získali zastoupení ve více než 90 zemích celého svìta, 

což nám umožòuje být blízko našich zákazníkù a øemeslníkù.

Díky naší celoživotní podpoøe a nepøetržitému výzkumu jsme schopni 

poskytovat trvale udržitelná øešení profesionálùm i majitelùm podlah. 

Výbìrem technologie od spoleènosti Bona získáte kvalitu, která 

pøetrvá generace. 

Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

bona.com/cz

Pouze pro interní použití

www.bona.com/cz



Poráží konkurenci 
Oddìlení laboratoøe ve spoleènosti SIA provedlo v listopadu 

2015 rozsáhlý test. Test nabídl pøesvìdèivé výsledky, co se 

týèe výkonnosti Bona Diamantového brusiva – Bona Diamond 

Abrasives, ve srovnání s konkurenèními brusivy. 

Test prokázal, že Bona Diamantové brusivo nabízí lepší 

výsledky pøi jemném broušení. A� už jde o kompletní renovaci 

nebo pøípravu pøed pøelakováním, pro snadnou aplikaci 

povrchové úpravy je tøeba lepší kvalita povrchu a vìtší 

odolnost. 

Odolnost – 15krát odolnìjší ve srovnání 
s konkurencí. Díky jemnému broušení 
vznikne kvalitní povrch.

Rovnomìrnost - neustálá vysoká úroveò 
jemného broušení po celou dobu 
životnosti zajiš�uje rovnomìrnost zrn 
brusiva od zaèátku až po finální 
výsledek. 

Kvalita povrchu – jemnìjší povrch 
bìhem finálního vybroušení, hladký 
povrch umožòuje vynikající pøilnavost 
pro vìtší odolnost povrchové úpravy. 

Odolnost 
Rovnomìrnost

zrn

brusiva

Kvalita

povrchu  

Bona Diamantové brusivo – jasný vítìz testu

Prokázané výsledky

Výsledky testù odhalily jasného vítìze - Bona Diamantové 

brusivo, ve všech oblastech testu – jasnì pøekonává 

konkurenci, pokud jde o kapacitu broušení, v rovnomìrnosti 

zrn brusiva a kvality povrchu. 

A� už jde o broušení holého døeva nebo mezibrus pøed 

pøelakováním, Bona Diamantové brusivo je nejlepší volbou 

pro nejvyšší úroveò kvality.

Nejdelší živostnost

Rovnomìrnost broušení 

Nejlepší kvalita povrchu 

SHRNUTÍ
TESTU



Vydrží až 15krát
déle

Pomocí nejtvrdšího materiálu na svìtì, Bona Diamantového 

brusiva, udržuje brusný výkon až o 15krát déle, ve srovnání

s konkurencí. V testech, jak brusné møížky, tak i multi-

dìrované disky ztrácí svou brousící schopnost v krátké dobì, 

zatímco Bona Diamantové brusivo si udrží rovnomìrný brusný 
2výkon, i po vybroušení plochy 100 m .

Diamanty vydrží déle

Pokud jde o broušení na holé døevo, Bona Diamantové brusivo 

udrží svou pùvodní ostrost brusiva a brousící schopnost na 
2více než 100 m  plochy, nebo po 80 minutách broušení. 

Konkurenèní brusné møížky a multi-dìrované disky zaènou 
2ztrácet svou ostrost po 15 m , nebo po pouhých 12 minutách 

broušení. 

Odolnost 

Vydrží až 15krát déle

2Efektivnìjší cena za m

2Perfektní výkon na holém døevì po více než 100 m  vybroušeného povrchu.

Bona Diamantové brusivo ve srovnání s multi-dìrovanými disky

Bona Diamantové brusivo ve srovnání s bìžnými brusnými møížkami 

Brousící schopnost (gramy) 

Brousící schopnost (gramy) 

Minuty

Minuty

Bona Diamantové brusivo

Multi-dìrované disky 

Bona Diamantové brusivo

Brusné møížky

Nic se nevyrovná diamantu 



Nejvìtší 
rovnomìrnost 
broušení

Testy prokazatelnì ukazují na rovnomìrnost broušení Bona 

Diamantového brusiva. Zbroušený povrch pùsobí hladce, 

zachovává rovnomìrné zabarvení podlahy. To je zvláštì patrné 

kolem spojù jednotlivých dílcù podlahy, kde ztrácí brusné 

møížky i multi-dìrované disky kvalitu broušení. 

Jak vidíte na obrázcích, broušení pomocí Bona Diamantového 

brusiva ukazuje na rovnomìrnost vybroušeného povrchu, a to 

i na spojích jednotlivých dílcù. 

Nejvìtší

rovno-

mìrnost 

Stálý odstín broušené
podlahy

Rovnomìrnì pøebroušené
spoje dílcù 

Stejná úroveò broušení  -  a to i na jednotlivých spojích dílcù podlahy

Rovnomìrnost pro lepší výsledek 

Rovnomìrnìjší broušení 

Unikátní konstrukce diamantových brusných kotouèù pøilne 

do všech míst povrchu podlahy. To znamená, že i pøi broušení 

povrchu, Bona Diamantové brusivo efektivnì pøebrousí 

pùvodní lakovanou podlahu.

Brusná møížka a multi-dìrované disky nedokážou rovnomìrnì 

pøebrousit povrch, což zapøíèiní flekatost podlahy. Vytvoøí 

nerovnomìrné zabarvení podlahy. 

Stejný odstín podlahy na celé ploše 
Broušení pomocí Bona Diamantového brusiva zajiš�uje 

rovnomìrnost broušení a zachování barevnosti po celé ploše 

povrchu. 

Bona Diamantové brusivo 

Bona Diamantové brusivo Brusná møížka 

Brusná møížka 



Jemné broušení, 
pro lepší výsledky

Bona brusná diamantová zrna jsou tvrdá, avšak nejsou ostrá. 

Po jemném broušení je povrch hladký, bez viditelných 

škrábancù. 

Díky tvrdosti diamantù odstraní Bona Diamantové brusivo 

všechny viditelné škrábance, jako napøíklad stopy po broušení. 

Jemné broušení nenabízí pouze hladší povrch, ale také 

zajiš�uje rovnomìrnìjší barevnost a minimalizuje zdvihnutí 

vláken døeva.

Kvalita

povrchu

Lepší pøilnavost

Krásný povrch

Žádné škrábance po broušení

Hladký povrch bez škrábancù 

Žádné škrábance

Unikátní složení také úèinnì odstraní všechny stopy od 

škrábancù, vzniklé od pøedchozího broušení, poskytující 

mimoøádnì hladký a rovnomìrnì pøebroušený povrch. 

Krátká životnost brusných møížek a multi-dìrovaných diskù 

mùže mít za následek nerovnomìrné zabarvení, jelikož se 

disk rychle opotøebovává. 

Trvanlivost znamená lepší výsledky 
Bona Diamantové brusivo nabízí vynikající trvanlivost - vydrží 

až 15krát déle než konkurenèní brusiva. Navíc, zajiš�uje stálou 

barevnost (bez flekatosti) a vyzdvihuje barvu a kontrast 

struktury døeva.

Bona Diamantové brusivo 

Bona Diamantové brusivo vydrží až 15krát déle, výsledkem je stálá barevnost.Brusná møížka a multi-dìrovaný disk

Brusná møížka 

Výsledkem je kvalitní povrch, který zdùrazòuje barevnost a 

pùvodní krásu døeva. 

M
ulti-dìrovaný disk

Brusná møížka 

Bona Diamantové brusivo 

Tmavá část ukazuje 
na plnou účinnost 
brusné mřížky a multi-
děrovaných disků

Část, kde byl již 
brusný kotouč 
opotřebovaný, 
znázorňuje světlejší 
zabarvení



P 50

P 50

P 80

P 50

P 80 P 100

P 60 P 100 P 120

P 80 P 240

P 120

P 120

P 120

Pro matné, extra matné 
nebo natural laky na vodní bázi 

Støední  broušení

Støední  broušení

Støední  broušení

Jemné broušení             

Jemné broušení             

Jemné broušení             

Jemné broušení             

Aplikace laku

a kotouè Quattro

a kotouè Quattro

a kotouè Quattro

a kotouè Quattroa Deep Clean Solution    napø. Bona Traffic HD

Pro lesklé, polomatné laky,
bezbarvé oleje nebo tvrdý voskový olej

Pro moøidla a barevné oleje

Pro pøelakování / údržba Støíbro

Hrubé broušení           

Hrubé broušení           

Hrubé broušení           

RYCHLOST

STANDARD

BARVA

PØE-
LAKOVÁNÍ

Hloubkové èištìní         

Bona Diamant, FlexiSand

Bona Diamant, FlexiSand

Bona Diamant, FlexiSand

Bona Diamant, FlexiSand

Postup pøi broušení døevìných podlahBezchybnì pøelakovaný povrch

Bona Diamantové brusivo má schopnost vybrousit i tu 

nejodolnìjší vrstvu vrchního laku a umožòuje, aby byl povrch 

znovu pøipraven pro pøelakování. Díky dokonalému vybrou-

šení odstraní témìø všechny neèistoty z povrchu. 

Perfektní pøilnavost – žádné riziko odlupování laku
Tímto jemným broušením se zmatuje celá plocha povrchu, 

která zabezpeèí vynikající pøilnavost dodateèného laku. 

Mince na obrázku ukazuje, že broušení pomocí Bona 

Diamantového brusiva poskytuje nejlepší výsledky pøilnavosti 

dodateèného laku.

1. Podlaha s nanesenou leštěnkou
2. Nepřebroušená podlaha
3. Znovu přelakovaná podlaha
4. Test mincí 

1. Podlaha s nanesenou leštěnkou
2. Přebroušení multi-děrovaným diskem 
3. Znovu přelakovaná podlaha
4. Test mincí 

1. Podlaha s nanesenou leštěnkou
2. Přebroušení mřížkou
3. Znovu přelakovaná podlaha
4. Test mincí 

1. Podlaha s nanesenou leštěnkou
2. Přebroušení Bona Diamantovým brusivem
3. Znovu přelakovaná podlaha
4. Test mincí 

Zanesení brusiva prachem snižuje jeho výkon a efektivitu. 

Tyto obrázky ukazují, že Bona Diamantové brusivo se zanáší 

minimálnì, v porovnání s konkurenèním brusivem. 

Maximální odstranìní leštìnky s minimálním zanášením brusiva
Bona Diamantové brusivo je stále ostré a odstraòuje 

jakoukoliv leštìnku z podlahy, je to jedineèná inovace na trhu. 

Brusná møížka Multi-dìrované disky Bona Diamantové brusivo
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