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Dê vida à sua visão do pavimento. O nosso sistema para superfícies oleadas permite-

lhe trazer à luz o caráter único dos seus pavimentos, seja porque procura conseguir 

um minimalismo fresco com ripas brancas largas, uma versão contemporânea do 

parquet clássico ou um aspeto que seja tão único como você. Com o Bona Oil 

System, poderá criar a sua própria história de madeira.

Com a gama completa de soluções para pavimentos de madeira da Bona, qualquer 

coisa é possível. Temos tudo o que necessita, a partir de ferramentas e máquinas 

profissionais e assessoria especializada, até um leque amplo de óleos personalizáveis. 

Seja porque deseja conseguir efeitos criativos únicos, ou porque procure prolongar a 

beleza dos seus pavimentos de madeira, a Bona tem tudo.

CONSEGUIR ESSE CARÁTER 
QUE DESEJA
COM BONA É POSSÍVEL

    Uma gama completa 

    Possibilidades infinitas 

    Soluções e suporte

Pavimento de madeira oleado
25 painéis • 245 seguidores

O calor e a beleza natural  
da madeira

Tendências de desenho: 
parquet em espiga

Cria atmosfera: a serena 
simplicidade escandinava da 
moda
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Os óleos da gama completa da Bona são renováveis, são elaborados com matérias-primas 

vegetais e têm uns níveis de COV excecionalmente baixos. O seu alto conteúdo em óleo e o 

seu mínimo conteúdo em dissolventes garantem um grau elevado de saturação, o que 

permite conseguir uns pavimentos saudáveis e uma proteção de longa duração. Os óleos 

Bona procedem principalmente da linhaça, do rícino e do cártamo. Trata-se de conservantes 

naturais da madeira com um excelente comportamento de secagem (muito rápido) graças 

aos seus ácidos gordos polinsaturados. Os óleos Bona não contêm cobalto nem MEKO.

Graças ao seu baixo conteúdo em dissolventes, os óleos Bona emitem pouco cheiro e podem 

ser inclusivamente   aplicados em brinquedos infantis, pelo que são os melhores para o meio 

ambiente, para a sua casa e para si.

SOLUÇÕES NATURAIS  
PARA PAVIMENTOS SAUDÁVEIS

LINHAÇA
Este óleo dourado, derivado das sementes 
maduras da planta do linho, penetra em 
profundidade nos poros da madeira. A 
linhaça é um conservante natural da 
madeira e apresenta um comportamento 
de secagem muito rápido. As suas 
propriedades amarelentas são reduzidas 
por meio de óleos gordos insaturados.

RÍCINO
Este óleo, que se obtém ao prensar 
sementes de rícino, é incolor e apresenta 
um nível de viscosidade reduzido. A sua 
tendência ao amarelecimento é muito 
baixa.

CÁRTAMO
O óleo do cardo de cártamo contém 
óleos gordos polinsaturados. Este óleo 
não conjugado não amarelece.
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SUSTENTABILIDADE  BONA

Todos os produtos e soluções da Bona são desenvolvidos pensando 

em gerar o mínimo impacto meio ambiental e uma melhor qualidade 

do ar nos interiores, com o objetivo de assegurar que o ambiente 

laboral e vital seja seguro, limpo e saudável.

Na Bona, acreditamos firmemente em proporcionar uma manutenção 

e proteção que se estendam para além dos pavimentos. Por isso 

oferecemos-lhe produtos sem dissolventes e um sistema de lixagem 

livre de pó, e além disso desenvolvemos materiais procedentes de 

recursos naturais.
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SOLUÇÕES PARA TODAS AS ETAPAS  
E PARA TODO O TIPO DE SUPERFÍCIES

Independentemente da superfície em questão e do 

resultado que deseja conseguir, o inovador Bona Oil System 

oferece-lhe tudo o que necessita para trazer à luz o caráter 

único dos pavimentos de madeira. A nossa gama completa 

de óleos e de soluções para criar efeitos, combinada com 

as nossas máquinas e os passos fáceis de seguir dos 

nossos processos de tratamento, garantem-lhe uns 

resultados ótimos na sua superfície. A Bona dá vida à 

criatividade.

A partir da inspiração
até à finalização  
do trabalho

    Inspiração e orientação 

    Crie a superfície ótima 

    Manutenção e cuidado
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Crie essa superfície única que tanto deseja. A Bona 

oferece-lhe inspiração e assessoria conforme as últimas 

tendências em pavimentos de madeira. Desde a 

luminosidade escandinava até aos efeitos escuros em 

dois tons.  Os óleos Bona podem ser combinados ou 

personalizados para criar tons inumeráveis e efeitos que 

se adaptem a qualquer ambiente.

Bona oferece-lhe uma gama de máquinas e ferramentas 

profissionais, assim como de acabamentos e cores, com 

os quais poderá criar com confiança. O Bona Oil System, 

combinado com a nossa tecnologia de escovagem 

inovadora, permite-lhe transformar os pavimentos existentes 

de madeira e parquet em superfícies únicas. Apoiado 

pelos passos claros de tratamento e a orientação da 

Bona, pode ter a certeza de conseguir um resultado 

fantástico, qualquer que for o desafio.

Com uma abordagem que engloba todo o ciclo de vida 

dos pavimentos, na Bona desenvolvemos soluções de 

cuidado especificamente desenhadas para os pavimentos 

de madeira, que lhe permitem não só renovar, mas 

também reviver e restaurar as superfícies de madeira. 

Utilizar os produtos da nossa gama não poderia resultar 

mais fácil.

CRIAR A SUPERFÍCIE 
PERFEITA

DESENHAR O  
TRATAMENTO ÓTIMO

CUIDAR OS PAVIMENTOS 
PARA PROLONGAR A SUA 
BELEZA

    Tom 

    Textura

    Desgaste

    Brilho

    Ferramentas e suporte 

    Simples e eficaz

    Resultados seguros

    Revive e renova

    Manutenção sem complicações

    Pavimentos mais limpos  
 e com maior frescura 

DESENHO CRIAÇÃO CUIDADO
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INSPIRAÇÃO PARA UNS TRATAMENTOS ÚNICOS

A Bona oferece-lhe a inspiração de um mundo de possibilidades em questão de óleos, 

em consonância com as tendências e as visões do desenho. Ao trabalhar com os 

melhores produtos e com as ferramentas de aplicação adequadas, a Bona garante-lhe 

um resultado espantoso.

DESENHAR O TRATAMENTO ÓTIMO

DESENHO
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EFEITOS DE CONTRASTE

A partir de contraste de dois tons até efeitos chamativos bicolores contemporâneos. As 

fórmulas exclusivas dos óleos Bona permitem-lhe combinar e contrastar as cores para 

obter possibilidades criativas infinitas.

TEXTURA

A tecnologia de escovagem Bona utiliza escovas metálicas que eliminam a parte mole da 

madeira, aportando profundidade e textura à superfície.  As escovas acrescentam um 

toque orgânico e trazem à luz o autêntico tato da madeira.

BRILHO

Que deseje conseguir uma superfície muito brilhante ou um lustre subtil, os acabamentos 

Bona permitem-lhe criar superfícies únicas com uma beleza duradoura.

    Pavimentos de madeira com caráter 

    Contrastes únicos

    Aporta um toque orgânico 

    Da autenticidade ao material

    Protege e realça

    De mate autêntico a alto brilho
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CORES COM PERSONALIDADES INFINITAS

Com o Bona Oil System tem liberdade para criar infinidade de cores. Ao misturar ou combinar cores, pode desenhar o 

matiz, o tom ou o caráter que deseja e conseguir uns pavimentos formosos com uma personalidade única.

Os efeitos que são mostrados aqui foram criados em pavimentos de carvalho escovados e podem variar com outros tipos de madeira.

O SEU CARÁTER, O SEU PAVIMENTO

BONA CRAFT OILS: CORES BÁSICAS

GRAPHITE CLAY

UMBRAINVISIBLE NEUTRALLIGHT GREY SAND ASHFROST
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O antigo pavimento renovado com Bona Hard 

Wax Oil Acetinado voltou à vida com uma nova 

proteção e aspeto.

ÁUSTRIA, VIENA
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Depois de ser renovado com uma mistura de 

Bona Craft Oils, o restaurante está pronto 

para receber novos comensais.

GRANDE BRETANHA, LONDRES
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CLAY / ASH
ESCOVADOS

BONA CRAFT OILS – 
MISTURA DE CORES (PROPORÇÃO 1:1)

BONA CRAFT OILS – 
CORES INTENSIFICADAS (1 CAMADA DE CADA)

UMBRA / CLAYNEUTRAL / ASH UMBRA / FROST

SAND / LIGHT GREY

ASH / CLAY NEUTRAL / FROSTASH / FROST NEUTRAL / UMBRA

INVISIBLE / FROSTUMBRA / GRAPHITE

UMBRA / SAND

INVISIBLE / GRAPHITE 
 

UMBRA / ASH
ESCOVADOS 

CLAY / FROST 
ESCOVADOS 

E HUMEDECIDOS 
COM ÁGUA

UMBRA / FROST 
ESCOVADOS 

E HUMEDECIDOS 
COM ÁGUA

GRAPHITE / FROST 
ESCOVADOS 

E HUMEDECIDOS 
COM ÁGUA

GRAPHITE / INVISÍVEL 
HUMEDECIDOS

COM ÁGUA: 
PROPORÇÃO 1:3

GRAPHITE / SAND 
HUMEDECIDOS  

COM ÁGUA

CLAY / LIGHT GREY
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MISTURE E COMBINE

Crie uma ampla variedade de efeitos com o Bona Oil System e Bona Nordic Tone ou Bona Rich Tone, para desenhar 

a sua própria matiz, tom ou caráter único.

Os efeitos que são mostrados aqui foram criados em pavimentos de carvalho escovados e podem variar com outros tipos de madeira.

AINDA MAIS CORES COM
BONA NORDIC TONE E BONA RICH TONE

BONA NORDIC TONE

NORDIC TONE /  
UMBRA

NORDIC TONE /  
ASH

NORDIC TONE /  
FROST

NORDIC TONE /  
GRAPHITE

NORDIC TONE /  
CLAY

RICH TONE /  
UMBRA

BONA RICH TONE

RICH TONE /  
FROST

RICH TONE /  
GRAPHITE

RICH TONE /  
ASH

RICH TONE /  
CLAY

RICH TONE /  
NEUTRAL
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Estes pavimentos criativos foram conseguidos aplicando o óleo 

Bona Craft Oil 2K Neutral e foram revestidos com o verniz Bona 

Traffic HD Mate para o proteger face ao desgaste intenso.

Galerie Kinsky, Áustria
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Uma pérola de desenho minimalista, coroada com o óleo Bona Craft Oil 2K Invisível.

ÁUSTRIA, VIENA
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EXEMPLOS DE CORES CRIADAS COM BONA MIX COLOUR

NORDIC TONE / 
GRAPHITE /  
5% BLACK

NORDIC TONE / 
GRAPHITE /  
1% BLACK 

MISTURE E COMBINE

Só tem de acrescentar Bona MixColour ao Bona Nordic Tone ou Bona Rich Tone para criar os seus tons personalizados e efeitos únicos.

MISTURE-OS PARA CONSEGUIR UMA  
COR E LUSTRE MAIS INTENSO

RICH TONE /  
FROST

RICH TONE / FROST  
/ 1% BLACK

RICH TONE / FROST  
/ 2% BLACK

RICH TONE / FROST  
/ 5% BLACK

NORDIC TONE /  
GRAPHITE
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Respondendo a exigências 
únicas

Casos inspiradores
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DURABILIDADE PARA UM USO 
INTENSIVO

Os espaços expostos a um trânsito elevado, como os ter-

minais agitadas dos aeroportos, exigem uma manutenção 

rápida e eficaz. Além de acabamentos duradouros e alta-

mente protetores como o Bona Hard Wax Oil e Bona Craft 

Oil 2K, o Bona Oil System inclui passos de tratamento cla-

ros e eficazes.

POSSIBILIDADES DE ESTILO

Trata-se de transformar drasticamente um pavimento antigo 

ou de proteger um parquet novo, a Bona dispõe das 

soluções e a inspiração que lhe permitirão trazer à luz o 

caráter único da madeira.

SEGURANÇA PARA ESPAÇOS 
DELICADOS

Os produtos Bona foram desenvolvidos pensando na 

sustentabilidade e na segurança.   Os nossos óleos são 

renováveis, são elaborados com matérias-primas vegetais 

e têm uns níveis de COV excecionalmente baixos, pelo que 

são adequados inclusivamente para os ambientes mais 

delicados. Desde hospitais e centros de dia até brinquedos 

infantis. Os produtos e soluções da Bona são desenvolvidos 

tendo em mente o bem-estar do profissional, do proprietário 

dos pavimentos e do pavimento em si. Por essa razão, não 

contém cobalto nem cetoximas.

Aeroporto internacional de 
Copenhagen

Ambiente doméstico, Newcastle, 
Reino Unido

Infantário, Áustria
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O Bona Oil System proporciona-lhe tudo o que necessita para conseguir uns 

pavimentos de madeira formosos e de longa duração. Enquanto o óleo e as ceras 

protegem e nutrem a superfície, com a nossa gama de cores misturáveis entre si pode 

criar tons e efeitos exclusivos. O Bona Oil System em combinação com os seus 

conhecimentos e ferramentas, permite-lhe tornar realidade a sua visão única dos 

pavimentos, com a total confiança que lhe oferece a Bona.

CRIAR A SUPERFÍCIE PERFEITA

CRIAÇÃO
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PREPARAÇÃO E OLEADO  
DE UMA SUPERFÍCIE NATURAL

LIXAGEM

Prepare a superfície com a máquina Bona FlexiSand e o 

prato Bona Power Drive. Inicie a lixagem com os abrasivos 

8700, prossiga com os Bona Abrasives 8300 e finalize com 

abrasivos Bona Net. Assim conseguirá uma superfície 

perfeitamente suave, pronta para a aplicação do óleo.

1.
OLEADO

Aplique um óleo neutro Bona. Para conseguir a máxima 

penetração e um desperdício mínimo de óleo, aplique o 

produto com um pad Bona Woolpad.

2.
POLIDO

Aplique mais óleo até que a superfície fique saturada. Pula 

o pavimento em diferentes direções utilizando a máquina 

Bona FlexiSand equipada com um pad castanho ou bege 

Bona. Elimine imediatamente o óleo sobrante com trapos 

de algodão e deixe secar a superfície. O pavimento já 

estará pronto para o seu desfrute.

3.

STANDARD: ÓLEOS NÃO PIGMENTADOS
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LIXAGEM PARA ÓLEOS NÃO PIGMENTADOS

Se os pavimentos de madeira vão ser tratados com ceras ou óleos não pigmentados 

brilhantes ou acetinados, deve ser utilizada esta sequência de lixagem. Consulte o gráfico 

para saber que tipo de abrasivo e grão utilizar e em que ordem.

*Belt (Bona Belt)

*FS (Bona Flexisand)

Os pavimentos de madeira são superfícies com propriedades especiais. Quando se trata de 

lixar um pavimento de madeira, temos de utilizar uns abrasivos especiais se queremos 

conseguir o resultado perfeito. A Bona combina 100 anos de experiência e tecnologia de 

vanguarda  para desenvolver uns abrasivos únicos criados com misturas ótimas de materiais 

especialmente concebidas para a lixagem dos pavimentos de madeira.

STANDARD: ÓLEOS NÃO PIGMENTADOS
STANDARD
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CRIAÇÃO DE CORES E EFEITOS

POLIDO

Pula o pavimento em diferentes direções utilizando a 

máquina Bona FlexiSand equipada com um pad vermelho 

Bona. Elimine imediatamente o óleo sobrante com trapos 

de algodão e deixe secar a superfície.

 

COLORAÇÃO  

Aplique uma camada fina de óleo de cor desejada utilizando 

um raspador de borracha resistente contra o óleo, uma 

espátula de aço inoxidável ou um pad Bona Woolpad. 

Aplique outra mão de óleo até que a superfície fique 

saturada.

LIXAGEM

Prepare a superfície com a máquina Bona FlexiSand e o 

prato Bona Power Drive. Inicie a lixagem com os abrasivos 

Bona Abrasives 8700, prossiga com os Bona Abrasives 

8300 e finalize com os Bona Diamond Abrasives. Assim 

conseguirá uma superfície perfeitamente suave, pronta 

para a aplicação do óleo.

1. 2. 3.

Crie aquela superfície única que tanto deseja. Os óleos Bona com um processo de aplicação simples e direto, podem ser 

combinados ou personalizados para criar tons e efeitos inumeráveis que se adaptem a qualquer ambiente.  Isso oferece-lhe a 

flexibilidade que necessita para realçar o caráter natural da madeira e criar aspetos novos e impactantes com facilidade.
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COR:
PARA ÓLEO PIGMENTADO

Se os pavimentos de madeira vão ser tratados ou com óleo 

pigmentado, deve ser utilizada esta sequência de lixagem. Consulte 

o gráfico para saber que tipo de abrasivo e grão utilizar e em que 

ordem. Utilize os abrasivos Bona Diamond Abrasives como passo 

final para conseguir uma cor profunda e um aspeto mais intenso.

PREPARAÇÃO PARA A COLORAÇÃO  
DE UMA SUPERFÍCIE

COR

*Belt (Bona Belt)    *FS (Bona Flexisand)
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CRIE UMA SUPERFÍCIE TEXTURIZADA 
ANTES DO OLEADO
Para criar uma superfície escovada de forma ótima, não basta seguir o procedimento de 

lixagem normal. Com a tecnologia de escovagem exclusiva da Bona, pode acrescentar 

profundidade e textura à superfície antes do oleado. Para obter o melhor resultado, 

recomendamos-lhe seguir os passos de lixagem e escovagem que apresentamos a seguir.

LIXAGEM FINA ANTES DO OLEADO

Volte a colocar os discos de lixagem e finalize lixando com 

os abrasivos Bona Diamond Abrasives para obter uma 

superfície perfeita e sem riscos, pronta para qualquer 

coloração com óleo.

 

TEXTURIZAÇÃO  

Coloque as escovas de metal no Bona Power Drive NEB e 

comece a escovar a madeira mole existente entre os veios 

até eliminá-la, para conseguir uma textura na qual se note o 

dito veio ao tato. A seguir, utilize a escova NEB Tynex para 

suavizar a superfície.

LIXAGEM GROSSA E MÉDIA

Prepare a superfície com a máquina Bona FlexiSand e o 

prato Bona Power Drive. Inicie a lixagem com os abrasivos 

Bona Abrasives  8700 e prossiga com os Bona Abrasives 

8300 antes de efetuar a escovagem.

1. 2. 3.
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SEQUÊNCIAS PARA OBTER UMA 
SUPERFÍCIE TEXTURIZADA
A tecnologia de escovagem Bona permite escovar em profundidade 

entre os veios. Isto melhora a textura da madeira e cria uns  

efeitos diferentes nos pavimentos.

 

Escovas Finas
Power Drive

TexturaLixagem grossa

Bona 8700
Power Drive

Bona 8300
Power Drive

Escovas Metálicas 
Power Drive

Bona Diamond
Quattro Disc

Lixagem média Textura Lixagem fina

Grão  120Grão  80Grão  50

*Belt (Bona Belt)    *FS (Bona Flexisand)
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GAMA DE ÓLEOS BONA

BONA HARD WAX OIL

Cera dura elaborada com óleos vegetais modificados, 

este acabamento seguro e com pouco cheiro propor-

ciona-lhe uma superfície robusta e resistente contra  

as manchas, é fácil de manter e de reparar em pontos 

localizados.

BONA CRAFT OIL 2K

Rendimento, versatilidade e desenho: obtenha o 

aspeto e tato acolhedor de um pavimento oleado, 

com a proteção de um verniz.

BONA CRAFT OIL

O Bona Craft Oil é um óleo profissional para madeira 

com excelentes propriedades de saturação que out-

orga aos pavimentos uma proteção profunda contra o 

desgaste, produtos químicos e humidades.

O Bona Oil System oferece-lhe uma gama completa de óleos, ceras e efeitos criativos de 

cor que se adaptam a todos os tipos de pavimentos de madeira. Independentemente do 

ambiente e do aspeto da superfície, a gama de óleos da Bona é tudo o que necessita para 

conseguir uns pavimentos formosos com um caráter único.

Pode ser

revestido 

com verniz



ESTIRIA, ÁUSTRIA

Um pavimento duradouro num restaurante situado num castelo de um século de antiguidade, protegido com Bona Hard Wax Oil Acetinado.
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BADEN, AUSTRIA

Um pavimento criado ao aplicar Bona Craft Oil 2K Frost e Bona Craft Oil 2K Ash. Para conseguir 

uma durabilidade extra, foi revestida com duas camadas de Bona Traffic HD Acetinado.
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BONA MIX COLOUR

Bona Mix Colour é um pigmento em massa concen-

trada para sistemas à base de água e específico para 

Bona Nordic Tone e Bona Rich Tone.

BONA RICH TONE

Bona Rich Tone é um pré-tratamento para madeiras 

duras que proporciona ao pavimento uma coloração 

escura fumê e dá-lhe um toque de sofisticação.

BONA NORDIC TONE

Bona Nordic Tone é um pré-tratamento prévio à apli-

cação de Bona Craft Oil para conseguir o caráter único 

dos pavimentos branqueados escandinavos.
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Devido às suas excelentes propriedades de saturação da madeira, Bona Craft Oil outorga aos 

pavimentos uma proteção profunda contra o desgaste, os produtos químicos e a humidade. 

Graças ao seu alto conteúdo em óleo e às suas fantásticas propriedades de penetração, 

normalmente só se requer uma mão, pelo que o tratamento da superfície é fácil e rápido Bona 

Craft Oil está disponível em 6 versões incluído a cor Neutral, que, graças à sua fórmula que não 

amarelece, é ideal para as espécies de madeira de tons claros.

Bona Craft Oil é um óleo vegetal natural virtualmente inodoro e com um conteúdo em COV 

significativamente reduzido, pelo que é seguro trabalhar com ele e aplicá-lo em casa. Bona 

Craft Oil é adequado para pavimentos de madeira de ambientes tanto públicos como 

domésticos, assim como para móveis infantis e outros materiais de madeira.

BONA CRAFT OIL 

    Baixo brilho, aspeto natural 

    Fácil de reparar 

    Prolongado tempo aberto

    Muito baixo conteúdo em 
COV.

    Boa resistência contra as 
marcas de calçado

   Fácil de aplicar

GRAPHITE CLAYASH

UMBRA NEUTRALFROST

 

BAIXO 
EM COV

SEM 
MEKO

SEM 
COBALTO
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BONA CRAFT OIL 2K 

    Pode-se reparar

    Resistente contra as 
marcas de calçado e 
riscos.

    Aplicação rápida e fácil 

    Coloração uniforme

    Excelente saturação

    Boa resistência contra a 
água e contra os produtos 
químicos

    Alto conteúdo em óleo, 
baixo conteúdo em 
dissolventes

Se puede 

recubrir 

con barniz

Obtenha o aspeto e tato acolhedor de um pavimento oleado, com a proteção de um verniz. A 

fórmula única do óleo Bona Craft Oil 2K, elaborada a partir de óleos modificados procedentes 

de plantas, proporciona um tempo de secagem acelerado e uma resistência reforçada contra 

o desgaste. Está disponível em 9 versões que podem ser misturadas entre si, pelo que Bona 

Craft Oil 2K oferece possibilidades infinitas de cor e funciona à perfeição em uma ampla 

variedade de espécies de madeira, inclusivamente com espécies tropicais e com aquelas que 

costumam ocasionar problemas com outros produtos, como a madeira de jatoba, cerejeira e 

nogueira. Bona Craft Oil 2K proporciona uma superfície formosa e duradoura, resistente contra 

a água e as manchas, que estará pronta para um uso ligeiro em apenas 8 horas. Pode ser 

utilizado como acabamento final ou pode ser revestido com os nossos vernizes.

GRAPHITE CLAY

UMBRAINVISIBLE NEUTRALLIGHT GREY SAND

ASH

FROST

 

BAIXO 
EM COV

SEM 
MEKO

SEM 
COBALTO
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PARA UM DESGASTE  
EXTRA
BONA TRAFFIC HD

Bona Craft Oil 2K pode ser revestido com Bona Traffic HD, o verniz mais duro e de 

secagem mais rápido do mundo para pavimentos de madeira expostos a um desgaste 

extremo.  Bona Traffic HD permite retomar o tráfego pleno passadas apenas 12 horas. É 

utilizado em hotéis, restaurantes e aeroportos de todo o mundo, lugares nos quais é 

essencial um tempo de inatividade mínimo.

Perfeito

 para revestir

Bona Craft Oil 2K
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COR PARA 
O ACABAMENTO
BONA DECOR PAINT

Bona Decor Paint é uma pintura aquosa com propriedades de revestimento excecionais, 

especialmente desenvolvida para pavimentos de madeira. Reveste em 1-2 camadas e 

proporciona um fundo excelente antes da selagem com um verniz aquoso da Bona.

BRANCO CINZENTO 
CLARO

CINZENTO 
ESCURO

PRETO
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BONA HARD WAX OIL

    Um espetro de cores básicas 

    Possibilidades ilimitadas de mistura 

    Pode ser revestido

Bona hard Wax Oil é uma cera dura elaborada com óleos vegetais modificados, para uma 

proteção superior dos pavimentos de madeira. Produz o aspeto quente de um pavimento 

oleado e, ao mesmo tempo, proporciona uma superfície robusta e resistente contra as 

manchas, permite reparações em pontos localizados e uma manutenção fácil.  A sua 

fórmula segura e sustentável não contém cobalto nem cetoximas e tem uma emissão de 

cheiros muito reduzida. Bona Hard Wax Oil é fácil de usar e pode ser utilizado com um rolo 

de pêlo curto sintético ou espátula passando-lhe depois, máquina Bona FlexiSand com 

trapo de óleo ou WoolPad. É altamente adequado para pavimentos com sistemas de 

aquecimento radiante. Deixa uma superfície aberta e transpirável que reduz o risco de 

encolagem lateral. Bona Hard Oil está disponível em acabamento acetinado, mate e 

extramate e é ideal para selar a cor do Bona Craft Oil e/ou Bona Rich Tone com o objetivo 

de realçar o veio e a cor.

RESISTÊNCIA AO DESGASTE

Para manter a beleza original dos seus pavimentos de madeira, o tratamento com óleo 

realçará o aspeto e tato da madeira e, ao mesmo tempo aportar-lhe-á a proteção adequada. 

Se espera que o tráfego seja muito intenso, escolha Bona Hard Wax Oil para conseguir uma 

resistência excelente e duradoura contra o desgaste, as marcas de calçado e a humidade.

NEUTRAL

Brilho Acetinado Mate Extramate

SEM 
COBALTO
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TONS DIFERENTES PARA EFEITOS 
MAIS IMPACTANTES
Dê novos aspetos atrevidos aos seus estimados pavimentos. Os pré-tratamentos de 

coloração Bona Nordic Tone e Bona Rich Tone podem ser utilizados sozinhos ou misturando-

os com Bona Mix Colour para conseguir o espetro mais amplo de tons e matizes. Combine-

os com Bona Craft Oil ou uma cor contrastante para conseguir efeitos apaixonantes 

bidimensionais, ou revista-os simplesmente com Bona Hard Wax Oil para obter um 

acabamento elegante e  duradouro. Bona Nordic Tone e Bona Rich Tone estão inspirados 

nas últimas tendências em interiorismo, a partir da serenidade do estilo de moda Nordic 

Shimmer até à sofisticação profundamente urbana do grafito. Quando são utilizados dentro 

do Bona Oil System, permitem criar justamente o tom adequado que se adapte a cada 

estilo e personalidade.

NORDIC TONE 
/ UMBRA

NORDIC TONE /  
ASH

NORDIC TONE / 
FROST

NORDIC TONE /  
GRAPHITE

NORDIC TONE 
/ CLAY

RICH TONE /  
UMBRA

RICH TONE /  
FROST

RICH TONE /  
GRAPHITE

RICH TONE /  
ASH

RICH TONE /  
CLAY

RICH TONE /  
NEUTRAL
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Cada história tem o 
seu próprio caráter
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Box Mix Colour é um pigmento concentrado que se mistura com Bona Nordic Tone e Bona 

Rich Tone. Acrescente-o simplesmente para intensificar ou mudar a cor do Bona Tone e 

criar tons personalizados e efeitos especiais únicos.

ADICIONE PIGMENTO PARA CONSEGUIR 
UM BRILHO INTENSO EXTREMO

PRETOMAHOGANY NOGUEIRA BRANCO CINZENTO
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BRING OUT YOUR FLOOR PERSONALITY WITH TONES
Bona offers an inspiring world of oil possibilities in line with trends and 

design visions. Working in close collaboration with industry influencers, 

from Pantone Color Institute and Domotex, the leading event for floor 

coverings, to the interior style bible, Elle Decoration, Bona Inspiration 

brings your wood floor dreams to life.

Bona Mix Colour é um pigmento em massa concentrado para sistemas à 

base de água que traz à luz uma beleza única.

Bona Mix Colour
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A limpeza regular e a manutenção habitual são a chave para prolongar a vida de qualquer 

pavimento, mas a natureza orgânica dos pavimentos de madeira exige um cuidado 

especial A Bona oferece-lhe desde detergentes e limpadores para a rotina da limpeza 

diária recomendada, até óleos, ceras e soluções de limpeza em profundidade para 

preservar e prolongar a vida das superfícies de madeira. O nosso programa completo de 

cuidado proporciona aos seus pavimentos limpeza, manutenção e proteção.

CUIDAR OS PAVIMENTOS PARA  
PROLONGAR A SUA BELEZA

CUIDADO
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O Bona Deep Clean System proporciona uns resultados excelentes num prazo muito breve 

e acrescenta um grande valor aos pavimentos dos seus clientes. Como ampliação da sua 

oferta de serviços, poderá proporcionar aos seus clientes um elevado valor acrescentado por 

cada hora de trabalho, ao mesmo tempo que constrói importantes relações a longo prazo.

Ao criar vínculos continuados com os seus clientes mediante esta oferta efetiva de 

manutenção, o cliente pode atuar de forma periódica.   É mais provável que os clientes 

satisfeitos voltem a contactar com “o seu profissional dos pavimentos”, com o qual já têm 

uma relação estabelecida, em vez de solicitar os serviços de outro.

REVIVER PAVIMENTOS - UM NOVO NEGÓCIO

TRABALHO RENTÁVEL DE CLIENTES FIÉIS

Com a passagem do tempo, as superfícies de madeira tornam-se sem brilho e apagadas 

como consequência do desgaste e da sujidade que se acumula rapidamente. Para lhes 

devolver o seu aspeto natural formoso, a Bona desenvolveu um sistema exclusivo desenhado 

especialmente para pavimentos de madeira. Utilizando a máquina Bona PowerScrubber 

juntamente com a fórmula especial de limpeza Bona DeepClean W pode-se aprofundar na 

superfície e eliminar inclusivamente a sujidade e as marcas de calçado mais persistentes. 

Sem necessidade de desalojar as instalações, o Bona Deep Clean System garante-nos um 

processo de trabalho seguro, e tudo em menos de uma jornada laboral.
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Depois de um tempo, as superfícies de madeira tornam-se sem brilho e apagadas como 

consequência do desgaste e da sujidade. A Bona desenvolveu um sistema exclusivo desenhado 

especialmente para devolver aos pavimentos de madeira o seu aspeto natural formoso.

Utilizando a máquina Bona Scrubber juntamente com a fórmula especial Bona DeepClean W, 

pode aprofundar na superfície da madeira e eliminar inclusivamente a sujidade e as marcas 

de calçado mais persistentes. Sem necessidade de desalojar as instalações, o Bona Deep 

Clean System garante-lhe um processo de trabalho seguro, e tudo em menos de uma 

jornada laboral.

    Para superfícies envernizadas ou oleadas de interior 

    Para decks

    É utilizado com o limpador Bona DeepClean W

PREPARAÇÃO

REVIVER A SUPERFÍCIE
Reviver pavimentos - um novo negócio

Antes Depois
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Quando uma superfície de madeira tratada com um óleo protetor começa a desgastar-se, 

a ter um aspeto apagado e a perder brilho, é o momento de restaurá-la. Depois de efetuar 

uma limpeza exaustiva e em profundidade com a máquina Bona PowerScrubber e o 

limpador Bona DeepClean W, a superfície está pronta para receber uma nova camada 

protetora de Bona Oil Care. Aplique-a com a máquina Bona FlexiSand e um pad vermelho 

ou trapo de óleo, dado que são as ferramentas ótimas para uma aplicação rápida e eficaz. 

Deste modo a superfície do pavimento reviverá.

RESTAURAR A SUPERFÍCIE

    Simples e ergonómica 

    Potente e eficaz 

    Restaura o aspeto original

PROTEÇÃO

Antes Depois
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A limpeza regular é a chave para conseguir um pavimento melhor e mais duradouro. As 

soluções de manutenção da Bona atuam eficazmente sem danificar as superfícies nem o 

ambiente. São rápidas e simples, e permitem obter um resultado espantoso. A manutenção 

dos pavimentos não pode ser mais fácil.

Bona Oil Care proporciona nutrição aos pavimentos oleados, enquanto o detergente Bona Oil 

Soap elimina a sujidade das superfícies de forma delicada, mas eficaz, e deixa os pavimentos 

limpos e renovados. Bona Oil Care e Bona Oil Soap são adequados tanto para limpar à máquina 

como de forma manual e oferecem um rendimento de limpeza excelente sem utilizar substâncias 

químicas prejudiciais, pelo que são uma opção ideal para qualquer ambiente.

A Recarga Mopa de Limpeza Bona, elaborada com microfibra, limpa de forma delicada, mas eficaz.

Os pavimentos oleados devem ser tratados adequadamente

    Prolonga a vida dos pavimentos 

    Rápido e simples

    Aspeto renovado

LIMPEZA - RENOVAR COM UMA PASSAGEM
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SOLUÇÕES PARA DIFERENTES TIPOS  
DE MANUTENÇÃO

BONA OIL SOAP

Bona Oil Soap é um detergente vegetal 

elaborado com óleo para a limpeza 

frequente e manutenção habitual de 

pavimentos de madeira oleados. Bona 

Oil Soap nutre a superfície e deixa uma 

película fina que pode ser polida para 

aumentar o brilho.

BONA DEEPCLEAN W

Este limpador concentrado é ideal para a 

limpeza exaustiva e em profundidade dos 

pavimentos de madeira envernizados ou 

oleados, assim como dos decks. A sua 

fórmula exclusiva proporciona uma 

eficiência ótima na limpeza e elimina as 

marcas de calçado persistentes sem risco 

de que fiquem manchas na madeira.

BONA WAX OIL W

Bona Wax Oil W é um produto de 

manutenção concebido principalmente 

para pavimentos tratados com Bona Hard 

Wax Oil.   É elaborado a partir de um 

concentrado de ceras e óleos naturais e 

contém menos de 2% de dissolventes. 

Também pode ser utilizado em pavimentos 

tratados com Bona Craft Oil, quando se 

necessite aumentar a proteção contra a 

água e o derramamento de líquidos.

BONA OIL CARE

Bona Oil Care é um óleo de manutenção 

de secagem rápida, desenvolvido para 

proteger e reavivar pavimentos de madeira 

já oleados.  A sua mistura exclusiva de 

diferentes óleos vegetais com baixa 

viscosidade apresenta uma excelente 

capacidade de penetração e produz 

muito pouco cheiro. Preenche os poros 

da madeira para uma proteção de longa 

duração.
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Desenhe a sua própria 
história de madeira
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Bona fundada em 1919, é uma empresa inovadora líder mundial com um sistema único no 

tratamento de pavimentos de madeira.  Através das nossas filiais e distribuidores estamos 

presentes em mais de 90 países diferentes, o que nos facilita estar perto dos nossos 

clientes e dos profissionais da madeira.

O nosso longo compromisso e a nossa constante paixão pelos pavimentos de madeira 

permitem-nos oferecer, tanto a profissionais como a particulares, uns resultados duradouros 

e sustentáveis que satisfazem todas as necessidades dos pavimentos de madeira.


