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Unikátnì vyrobené pro døevìné podlahy 
Døevìné podlahy jsou povrchy se speciálními vlastnostmi. Pro perfektní 
výsledek broušení musí být použité speciální brusivo urèené pro broušení 
døevìných podlah. Spoleènost Bona za již 90 let zkušeností v oboru použitím 
nejmodernìjší technologie vyvinula širokou škálu brusiva s využitím nejlepších 
kombinací materiálù urèených pro broušení døevìných podlah.  

Bezkonkurenèní výkon broušení 
Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky 
dlouholetým zkušenostem v oboru uvádíme na trh unikátní sortiment brusiv 
Bona Abrasives, která jsou vyvinutá na základì speciálních požadavkù pro 
broušení døevìných podlah a nabízí tak vìtší trvanlivost, rychlost a kvalitu 
povrchu. Vyzkoušeno, testováno a používáno profesionálními parketáøi po 
celém svìtì. Vynikající vlastnosti brusiv Bona byly také testovány a ovìøeny 
v rozsáhlém testu ve Stuttgartu, v Nìmecku. 

Odolnost – vydrží déle

Rychlost - rychlejší broušení

Výsledek – hladší povrch

Speciální smìsi brusných materiálù poskytují perfektní výbrus døevìných 
povrchù a pøitom zùstávají ostré po celou dobu brusného procesu. Bez ohledu 
na brusné požadavky, sortiment brusiva Bona nabízí ideální øešení pro broušení 
døevìných podlah.

Speciální smìs brusiv Bona nabízí vynikající rychlost ve srovnání s ostatními 
konkurenèními brusivy stejného materiálu, a to až o neuvìøitelných 65%. Navíc 
antistatické vlastnosti produkují ménì prachu a tím minimalizují èištìní brusných 
strojù, takže broušení probíhá mnohem rychleji.

Brusiva Bona jsou dokonale vyvážená brusiva nabízející kombinaci agresivního 
broušení a hladšího povrchu, aby výsledkem byla perfektnì vybroušená 
døevìná podlaha. Namísto toho, aby vytrhla døevìná vlákna a poškodila 
podlahu, naše brusiva brousí povrch homogennì, což vede k viditelnì hladšímu 
povrchu.

Odolnost – vydrží déle

Rychlost - rychlejší broušení

Výsledek – hladší povrch

Brusiva Bona   



Brusiva Bona   
Vysoce výkonná brusiva pro dokonalou povrchovou úpravu

Brusiva Bona   

Bona 8300 Bona 8700 Bona Diamond / Diamant

Premium Superior Special

Antistatické broušení Agresivní, pøitom hladké

Samo-ostøící  

5x delší životnost 
Keramické zrno
s dlouhou životností

Odstranìní starého
tvrdého nátìru

Velmi agresivní broušení 

Dlouhá životnost 
Rovnomìrnìji 
pøebroušený povrch

Dokonale hladký povrch
Perfektní pøíprava 
pøed lakováním UV-laku

Pro tvrdé a mìkké døevìné podlahy Pro tvrdé a mìkké døevìné podlahy Lehký mezibrus pøed dalším pøelakováním, 
sportovní podlahy, prùmyslové podlahy

Antistatická brusiva 
pro menší ucpávání prachem
Øada brusiv Bona zahrnuje produkty s antistatickými 
vlastnostmi, které odpuzují prach z povrchu kotouèe. 
Prach mùže být odstranìn snadnìji pomocí Bona 
DCS (bezprašný systém broušení) nebo podobným 
systémem mnohem snadnìji. Bezprašné prostøedí 
zajistí lepší pracovní podmínky pro podlaháøe.

Snadná výmìna – suchý zip 
Pro zjednodušení výmìny brusných kotouèù, nabízí 
Bona uchycení pomocí suchého zipu. Brusivo / 
kotouè mùže být pøichycen k brusnému kotouèi 
jediným rychlým tahem, a tak budete pøipraveni opìt 
k broušení bìhem nìkolika sekund. Brusiva na suchý 
zip jsou navržena tak, aby vydržela sílu brusného 
talíøového stroje.

Odolný nosiè 
Nároèné broušení závisí nejen na agresivních brousí-
cích èásticích. Bona materiály pro zadní podložku 
byly vybrány a navrženy tak, aby splòovaly všechny 
požadavky nároèného broušení.  

Obousmìrný pás 
pro delší životnost
Díky jedineènému provedení spojù (svárù) brusiva, 
vydrží pás až 3 krát déle, než konkurenèní brusiva. 
Bona brusné pásy mùžete použít v obou smìrech, 
takže jsou použity obì strany brusných èástic. 

Odolnost vùèi pøehøátí
Tøení pøi každém broušení vytváøí teplo. Všechna  
brusiva Bona jsou vyvinuta tak, aby byla tepelnì 
odolná. V praxi to znamená stabilitu a zachování 
délky brusného pásu, i když teplota stoupá. 

Kevlarová spojovací páska
Pøi broušení jsou brusiva vystavena vysoké námaze. 
Z tohoto dùvodu je spoj u brusného pásu posílený 
spojovací kevlarovou páskou. Snažíme se o to, aby 
broušení brusivem trvalo tak dlouho, jak se od nìj 
oèekává.  
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Bona 8300 - smìs zirkonu

Prémiová brusiva jsou vyrobená z optimální smìsi zirkonu a nabízí kombinaci 
dokonalé vyváženosti mezi agresivitou broušení a hladkostí broušeného 
povrchu. Bona Abrasives 8300 mají vysokou trvanlivost a jsou opatøeny 
antistatickou vrstvou, která brání zanesení a zajiš�uje nepøehøívání materiálu 
a delší životnost, jakož i lepší odsávání prachu.

Vlastnosti zrn jsou takové, že nové ostré body jsou vytvoøeny bìhem jeho 
používání, což zajiš�uje stálou agresivitu po celou dobu své životnosti. Skvìlé 
vlastnosti Bona 8300 byly porovnány v testu s jejich nejbližšími konkurenty 
v nìmeckém Stuttgartu v roce 2014. Naše brusivo dokázalo být rychlejší, s 
delší životností a poskytuje hladší, rovnomìrnìjší povrch, než u konkurenèních  
zirkonových brusiv.

Bona 8700 - smìs keramických zrn

Nejlepší brusivo z keramických zrn pro snadné odstranìní tvrdých lakù, zbytkù 
kobercù a pro zbroušení vysokých nerovností podlahy. V kombinaci s jemnìjšími 
brusivy Bona 8300 vytváøí optimální systém pro rovnomìrné broušení s 
vynikajícím výsledkem povrchu.

Keramické zrno používané v brusivu Bona 8700 je témìø srovnatelné s 
diamantovou tvrdostí a zajiš�uje extrémnì dlouhou životnost brusiva se stálou 
agresivitou. Umožòuje také hrubé broušení, zaèínající jemnìjší zrnitostí P 50, 
což znamená pøeskoèení kroku v procesu broušení, což šetøí èas a peníze. Je  
to jediný systém broušení na trhu, který umožòuje broušení až na holé døevo 
pomocí Bona Power Drive.

Nejvyšší rychlost

Vysoká odolnost

Extrémnì hladký povrch

Zrnitosti pro všechny kroky broušení

Extrémnì silný a odolný 

Rychlejší brusný proces

Perfektní hrubé broušení 

Minimalizuje poškrábání

Rychlost - èas strávený broušením podlahy

Odstranìní - % odstranìní starého laku

Kvalita povrchu - rovinnost a hladkost

Odolnost - poèet spotøebovaných pásù 

Až o 60% rychlejší než konkurence

Menší poèet použitých pásù - dosažení hladšího povrchu

Vydrží až 3 x déle

Menší døevìná vlákna a ménì škrábancù na povrchu

Testování ve Sttugartu
2Pro rozsáhlý projekt bylo použito velkého prostoru, a to o rozloze 800 m  

plochy. Dubová parketová podlaha byla døíve ošetøena 2-složkovým lakem. 
Mìøené vlastnosti byly: trvanlivost (životnost brusiva), rychlost (èas strávený 
vybroušením povrchu), výkon (kvalita povrchu). Pro testování byla vybraná 
široká škála nejèastìji používaných produktù od pøedních znaèek s porovnáním 
brusiv Bona Abrasives. Testovaly se velikosti zrna, od standardní, støední a 
prémiové s rùznými smìsmi, jako zirkon, keramika a karbid køemíku.

Brusiva Bona pøekonala konkurenty ve všech oblastech testování a v každé 
kategorii. V nìkterých testech, díky jedineèným vlastnostem a tvrdší smìsi, 
brusiva Bona dokonce pøekonala prémiové produkty konkurentù.

Zajímavé výsledky
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Vytrhávání døevìného vlákna 
Jemný brusný prach ukazuje optimální broušení pomocí brusiva Bona Abrasives 
8700 a 8300 – podlaha je vybroušena rovnomìrnì. Vytrhávaná døevìná vlákna 
nièí povrch podlahy. Vybroušený prach jasnì ukazuje, že pøi použití brusiva 
nedochází k žádnému vytrhávání døevìného vlákna.

Rozložení zrn
Rovnomìrnì rozložená zrna dosahují mnohem hladšího brusného výsledku. 
Brusiva Bona Abrasives 8300 a 8700 mají podstatnì rovnomìrnìjší rozložení 
brusných zrn.

Kvalita povrchu
Pomocí Bona Abrasives 8300 byl výsledný povrch viditelnì hladší, ménì 
vytrhnutých døevìných vláken a taktéž ménì hlubokých škrábancù.

Rovnomìrnìjší broušení
Èím více zrn na povrchu brusiva, tím snažší dosažení hladšího povrchu. Bona 
Abrasives 8300 vykazuje výraznì více zrnitosti ve své struktuøe.

Bona Konkurent

Bona Konkurent Bona Konkurent

Bona Konkurent

Anti-statické vlastnosti pro stálou agresivitu
Brusiva Bona 8700 mají antistatické vlastnosti, které odpuzují prach z brusného 
povrchu. Brusný prach zabraòuje ucpání a umožòuje, aby brusivo udrželo svou 
agresivitu v prùbìhu celého brusného procesu.

Bona Konkurent

Nejrychlejší proces - úspora èasu a penìz
Pøi srovnání s jinými zirkonovými brusivy je Bona 8300 výraznì rychlejší. Kromì 
své vynikající rychlosti, dlouhé životnosti a unikátní zirkonové smìsi až po 
celkový prémiový výkon. Bona 8300 – menší poèet použitých pásù, vyšší 
rychlost a hladší koneèný výsledek.

Žádné vytrhávání døevìných vláken
Bona 8700 – brusivo pro nejrychlejší broušení na trhu. Unikátní smìs 
keramických zrn vám umožní zaèít hrubé broušení s jemnìjší zrnitostí P50, 
namísto obvyklé zrnitosti P36. Pak mùže být následováno støední broušení se 
zrnitostí P80. Rychlý a zkrácený proces broušení také poskytuje hladší, 
rovnomìrnìjší povrch a minimum brusných vrypù na povrchu podlahy.

Zrychlení procesu broušení 

0                          20                         40                         60                      80                     100     

Hrubé a støední výsledky rychlosti broušení

Bona 8300 (P36) + Bona 8300 (P60)

Prùmìr konkurence

0                          20                         40                         60                      80                     100     

Hrubé a støední výsledky rychlosti broušení

Bona 8700 (P50)

Prùmìr konkurence

P 50 P 80 finální povrch
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Hladký povrch bez škrábancù 
Díky tvrdosti diamantù používaných pøi výrobì Bona Diamantových brusiv, 
nevznikají pøi broušení škrábance, ani stopy po broušení. Jemné broušení 
nenabízí pouze hladší povrch, ale také zajiš�uje rovnomìrnìjší barevnost a 
minimalizuje zdvihnutí vláken døeva. Výsledkem je kvalitní povrch, který 
zdùrazòuje barevnost a pùvodní krásu døeva. 

Žádné škrábance po broušení 
Bona brusná diamantová zrna jsou tvrdá, avšak nejsou ostrá. Po jemném 
broušení je povrch hladký, bez viditelných škrábancù. Unikátní složení také 
úèinnì odstraní všechny stopy od škrábancù, vzniklé od pøedchozího broušení, 
poskytující mimoøádnì hladký a rovnomìrnì pøebroušený povrch. 

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

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

Kvalita povrchu 
Jemnìjší povrch bìhem finálního vybroušení, hladký povrch umožòuje 
vynikající pøilnavost a vìtší odolnost povrchové úpravy. 

Odolnost

Kvalita

povrchu  

Rovnomìrné

broušení

Vydrží až 15krát déle - nic se nevyrovná diamantu
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 výkon, i po 

2vybroušení plochy 100 m .

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

Pokud jde o broušení na holém døevì, Bona Diamantové brusivo udrží svou 
2pùvodní ostrost brusiva a brousící schopnost na více 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.

Brousící schopnost
(gramy) 

Bona Diamantové brusivo

Multi-dìrovaný disk

Brusná møížka
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1. Podlaha s nanesenou leštìnkou
2. Pøebroušení multi-dìrovaným diskem 
3. Znovu pøelakovaná podlaha
4. Test mincí 

1. Podlaha s nanesenou leštìnkou
2. Pøebroušení møížkou
3. Znovu pøelakovaná podlaha
4. Test mincí 

minuty

1. Podlaha s nanesenou leštìnkou
2. Nepøebroušená podlaha
3. Znovu pøelakovaná podlaha
4. Test mincí 

1. Podlaha s nanesenou leštìnkou
2. Pøebroušení Bona Diamantovým brusivem
3. Znovu pøelakovaná podlaha
4. Test mincí 
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Nejvìtší rovnomìrnost
Rovnomìrnost pro lepší výsledek. 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. 

Brusná møížka a multi-dìrované disky Bona Diamantové brusivo 

Brusná møížkaBona Diamantové brusivo

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

Tmavá èást ukazuje na plnou úèinnost 
brusné møížky a multi-dìrovaných diskù

Èást, kde byl již brusný kotouè 
opotøebovaný, znázoròuje 
svìtlejší zabarvení.
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Kompletní renovace
Pro kompletní renovaci použijte brusivo Bona pro každou fázi broušení, od 
broušení na holé døevo až po finální pøebroušení, pøed nanesením povrchové 
úpravy.

Pøelakování 
Bona Diamantové brusivo je perfektní pro jemné obroušení opotøebovaného 
lakovaného povrchu a zabezpeèí dobrou pøilnavost nové vrstvy laku. 

Použitím Bona Diamantového brusiva v koneèné fázi si zachovává dokonale 
hladký povrch pøipravený pro aplikaci moøidla nebo laku. 

Bona System na pøelakování nabízí pøelakování podlahy za jednu noc.

Maximální odstranìní leštìnky s minimálním zanášením brusiva
Podlahy ošetøené extrémnì tvrdými UV-laky a nebo staré podlahy s velkou vrstvou laku nebo leštìnek èi jiných èistících materiálù jsou problematické na broušení 
a renovaci. Použitím Bona Diamantového brusiva lehce odstraníte vrstvy, dokonce i tvrdé laky, s minimálním zanesením brusiva.

1. Opotøebovaný povrch 2. Hrubé broušení 3. Jemné broušení 4. Povrchová úprava 2. Pøebroušení laku 3. Pøelakování1. Opotøebovaný povrch

Bona System na pøelakování (údržba Støíbro)
Díky Bona System na pøelakování døevìných podlah již nemusíte brousit až na 
holé døevo. Práce mùže být hotová bìhem jediného dne. 

Výhody:

2Materiál na 100 m  plochy
4 – 8 ks Bona Diamantového brusiva P240

15 litrù Bona Traffic HD  (2 vrstvy)

Jak se snižuje tlouš�ka vrstvy laku 
v prostorech s vysokou zátìží 

Úspora až 66% Vašeho èasu 

Prodlužuje životnost podlahy 

Nákladovì pøijatelná varianta pro zákazníka

Možnost dalších obchodù / zakázek

Pouze èištìním 

Pouze aplikací leštìnky

Pravidelným ošetøením pomocí Bona System na pøelakování

tlouš�ka vrstvy

tlouš�ka vrstvy

tlouš�ka vrstvy

ro
ky

 
ro
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Pøíklad kalkulace materiálu zahrnuje: 
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P 50 P 80 P 120

Pro matné, extra matné 
nebo natural laky na vodní bázi 

Støední  broušení Jemné broušení             

a kotouè Quattro

Hrubé broušení           

RYCHLOST

Bona Diamant, FlexiSand

P 50 P 120

Støední  broušení Jemné broušení             

a kotouè Quattro

Hrubé broušení           

Bona Diamant, FlexiSand

P 80 P 100

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

STANDARD

P 50 P 120

Støední  broušení Jemné broušení             

a kotouè Quattro

Hrubé broušení           

Bona Diamant, FlexiSand

Hloubkové èištìní

P 60 P 100 P 120

Pro moøidla a barevné oleje

P 80 P 240

Jemné broušení             Aplikace laku

a kotouè Quattro napø. Bona Traffic HD

Pro pøelakování / údržba Støíbro

PØE-
LAKOVÁNÍ

Bona Diamant, FlexiSand

BARVA

Bona Kompletní údržba podlah
Údržba Zlato, Støíbro, Bronz

Bona Kompletní údržba podlah 
Díky dlouholetým znalostem a zkušenostem ve vývoji produktù pro údržbu døevìných podlah a úzké spolupráci s profesionálnì vyškolenými podlaháøi po celém svìtì, 
pøedstavujeme program Bona Kompletní údržba podlah. Program zahrnuje tøi úrovnì údržby, dle stavu døevìné podlahy a potøeb majitele podlahy.  Vybraný typ údržby se 
bude odvíjet od pùvodního stavu podlahy, životního prostøedí a stupnì zátìže. Pro snadnìjší komunikaci mezi podlaháøem a koncovým zákazníkem, Bona vypracovala 
formuláø, pro správný postup èištìní a renovaci podlah.

Údržba Bronz Údržba Støíbro
Lakovaný povrch:

Hloubkové èištìní pomocí Power Scrubber.
Možná aplikace leštìnky.

Olejovaný povrch:

Hloubkové èištìní pomocí Power Scrubber.
Aplikace údržbového oleje.

Podlaha ošetøená tvrdým voskovým olejem:

Hloubkové èištìní. 
Èištìní pomocí Power Scrubber.
Aplikace Bona Wax Oil Refresher.

Hloubkové èištìní pomocí Power Scrubber.
Pøebroušení pomocí Diamantového brusiva.
Pøelakování pomocí Traffic HD.

Olejovaný povrch:

Hloubkové èištìní pomocí Power Scrubber.
Zmatování povrchu pomocí Diamantového 
brusiva, následnì aplikace údržbového oleje.

Podlaha ošetøená tvrdým voskovým olejem:

Pøebroušení pomocí Diamantového brusiva 
a nová vrstva Hard Wax Oil.

Lakovaný povrch:

Bona Power Scrubber 
a Deep Clean Solution



Bona Kompletní údržba podlah
Údržba Zlato, Støíbro, Bronz

Brusiva Bona   

Pøehled brusiv Bona
Optimální øešení pro každý typ broušení 

Údržba Zlato
Lakovaný povrch:

Kompletní renovace. Zahrnuje pøebroušení 
až na holé døevo a ošetøení povrchu lakem.

Olejovaný povrch:

Kompletní renovace. Zahrnuje pøebroušení 
až na holé døevo. Aplikace Craft Oil nebo 
Craft Oil 2K.

Podlaha ošetøená tvrdým voskovým olejem:

Kompletní renovace. Zahrnuje pøebroušení 
až na holé døevo. Ošetøení pomocí Tvrdého 
voskového oleje. 

8500 / 8100

pásy: 200x750, 250x750
pásy: 200x480, 200x551
kotouèe: 100, 125, 150, 178, 200

pásy: P 16 – P 120
kotouèe: P 16 – P 150

Oxid hlinitý / karbid køemíku

Efektivní broušení, kde není nutný vysoký 
brusný výkon.

8300

pásy: 200x750, 250x750
pásy: 200x551
kotouèe: 100, 125, 150, 178, 200

P 24 – P 150

Smìs zirkonu

Agresivní, pøitom hladké antistatické 
broušení všech druhù døevìných 
povrchù.

8700

pásy: 200x750, 250x750

kotouèe: 100, 125, 150, 178

P 36, P 50

Smìs keramických zrn

Velmi agresivní a dlouho trvající 
broušení pro odstranìní starého 
tvrdého nátìru.

Diamond / Diamant

kotouèe: 125, 150

P 80, P 120, P 240

Diamant

Lehký mezibrus laku pøed 
dalším pøelakovaným pro 
lepší pøilnavost anebo extra 
jemné broušení døeva.

Typ:

Název:    

Rozmìr (mm): 

Zrnitost:

Materiál:

Situace:


