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Paixão pelos pavimentos de madeira
A Bona, foi fundada em 1919, é uma empresa inovadora líder mundial
com um sistema exclusivo para o tratamento de pavimentos de
madeira. Estamos presentes, através das nossas filiais e distribuidores,
em mais de 50 países, o que nos permite estar perto dos nossos
clientes e profissionais.

Graças ao nosso compromisso a longo prazo, e à nossa paixão pelos
pavimentos de madeira, podemos oferecer resultados duradouros e
sustentáveis, tanto para profissionais como para os proprietários de
pavimentos de madeira, sejam quais forem as suas necessidades.

Um herói dos desafios de todos os dias
Bona Mega - A simplicidade de 1K com o rendimento de 2K

Para mais informação visite bona.com/pt

O melhor da sua
categoria para os
desafios de cada dia

Proteção superior em que se pode confiar
As marcas de calçado e arrastre
podem-se eliminar com facilidade
As marcas de arrastre dos pés dos móveis, de saltos e de
botas são mais fáceis de limpar em pavimentos protegidos
com o Bona Mega.

A inovadora fórmula do Bona Mega oferece o rendimento
superior de um verniz de dois componentes dentro de um
produto de um só componente. Não é necessário efetuar

Proteção superior contra produtos
químicos

misturas, o que permite que se possa utilizar de forma
cómoda diretamente da garrafa.

As superfícies com o Bona mega que sofrem salpicos
acidentais de café, vinho ou tinta podem-se eliminar

Desde o seu lançamento não houve nenhuma empresa da

facilmente, o que faz com que estes pavimentos sejam

concorrência capaz de oferecer a mesma tecnologia, o que o

mais resistentes face aos danos permanentes ocasionados

converte num produto verdadeiramente único. É versátil e ideal

por produtos químicos.

para pavimentos sujeitos a um desgaste comercial médio e
para alto tráfego de pessoas em pavimentos domésticos que

Excelente resistência contra riscos

possam ir desde quartos de hotel e escritórios até hospitais

O revestimento duro proporcionado pelo Bona Mega

e cenários de teatro.

oferece uma resistência elevada contra os riscos que se
possam produzir no desgaste diário.

O mais vendido mundialmente

A boa resistência contra os riscos do Bona Mega torna-o
apropriado também para zonas comerciais.

Não é necessário efetuar misturas
Salpicos, riscos e
marcas de calçado
Baixo conteúdo em COV

Destaca-se face à concorrência
Quando o Bona Mega se põe à prova em comparação com
Limpador alcalino
para cozinhas

outros vernizes à base de água, a sua fórmula exclusiva
mostra-nos porque é que é o mais vendido.

Sem colagem lateral

Vinho

Os vernizes colocados à prova avaliaram-se com base em
5 critérios: facilidade no momento de eliminar as marcas de
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arrastre de mobiliário e de calçado, a resistência aos
produtos
resistência

químicos,
ao

resistência

desgaste

e

contra

os

riscos,

facilidade no momento de

eliminar manchas passado duas horas.
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Tal e como ilustra este diagrama, o Bona Mega destaca-se
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Café

Resistência
contra o
desgaste

Fricção

Agua

Marcador

Marcas de calçado

Riscos

pelo seu rendimento máximo em relação a média, que fica
bastante longe.

Bona Mega

Média do sector

