
Dit overzicht vormt slechts een leidraad, voor alle toepassingen of genoemde producten verwijzen wij naar de product- en veiligheidsbladen die u kunt vinden op www.bona.com/nl/downloadsNL. Alle 
Bona toepassingen gaan uit van minimaal 3 lagen.Tussenschuren: altijd vóór de laatste afwerklaag met uitzondering van de Bona White en Amber; deze voorzichtig tussenschuren na de eerste laag 
i.v.m. het aanwezige pigment. Bona White is niet geschikt voor patroonvloeren zoals visgraat vloeren. Ook met de Bona Amber geldt dat deze extra aandacht verdient tijdens het aanbrengen op 
patroonvloeren. 

 

 
Geadviseerde richtlijnen bij het werken met Bona watergedragen vloerlakken 

 
 
 

De basisregels voor het werken met Bona watergedragen vloerlakken zijn eenvoudig 
De eerste laag die wordt aangebracht is bepalend voor de uiteindelijke kleuring van de vloer. 
De laatste laag (ofwel toplaag) bepaalt de slijtvastheid en de glansgraad welke bereikt wordt. 
 

EINDKLEUR 
Uitgaande van de gewenste eindkleur (dus de eerste (grondlak-)laag) kan een keuze gemaakt worden uit 
(van licht naar donker): 
1 Bona White  : Voor een bleek tot witte uitstraling, in twee of drie lagen toe te passen. Niet  

   geschikt voor patroonvloeren (zoals blokpatroon en visgraat) 
2 Bona Natural  : Dit is het Bona Natural Systeem, en zorgt voor een natuurlijke 
   uitstraling van het hout (lichte kleur) en onbehandeld gevoel. Voor  
   woonkamer- en licht- commercieel gebruik in een 2-laagssysteem (1x  

  Bona Natural, 1x Bona Mega Natural) aanbrengen. Voor zwaarder      
  commercieel gebruik kiezen voor: 1x Bona Natural, 2x Bona Traffic Natural 2-k. 

3 Bona Novia  : Geen grondlak noodzakelijk; 3 lagen van deze lak achter elkaar gebruiken 
4 Bona Classic  : af te werken met Bona Mega of Bona Traffic (HD) 2-k PU 
5 Bona Prime Intense : af te werken met Bona Mega of Bona Traffic (HD) 2-k PU  
6 Bona Prime Amberseal  : Voor een warmere uitstraling, in twee lagen toepassen, dan nog maar één keer 
   aflakken met Bona Mega of Bona Traffic (HD) 2-k PU 
7 Bona Craft olie 2k  : voor het inkleuren van de vloer (zie productblad). Alléén overlakken met de 

   Bona Traffic HD of Traffic Natural 
 
Specifieke gevallen: voor specifieke gevallen kan gekozen worden voor de Bona Gel (zie productblad). Op kalkhoudende houtsoorten (met name 
kambala, afzelia en merbau) wordt het beste eindresultaat bereikt door gebruik te maken van 2 lagen Bona Prime Amberseal en één van de Bona 
aflakken. 
 

GLANSGRAAD 
Uitgaande van de gewenste glansgraad kan achtereenvolgens gekozen worden voor (van extra mat naar 
glanzend): 
1 Bona Mega of Traffic Natural : zeer matte uitstraling, onbehandeld effect, stroef oppervlak, klasse R9* 
2 Bona Traffic HD 2-k PU : extra matte, matte of zijdemat uitstraling 
3 Bona Mega : extra matte, matte, zijdemat of glans uitstraling 
4 Bona Novia : matte, zijdemat of glans uitstraling 
5 Bona Traffic HD Anti Slip  : voor ruimtes waar een hoge slipweerstand bereikt dient te worden 

   (trappen, publieke ruimtes etc.), klasse R9* 
* volgens DIN 51130, zie website voor meer uitleg 
 

BESCHERMINGSGRAAD 
Uitgaande van de gewenste beschermingsgraad kan gekozen worden uit (van woonkamer- tot 
projectkwaliteit): 
1 Bona Novia 
2 Bona Mega (in alle varianten van de Bona Mega) 
3 Bona Traffic, Traffic Natural 2-k PU 
4 Bona Traffic HD 2-k PU, nog ca. 40% slijtvaster dan de bekende Bona Traffic 2-k PU 
 
Waarom kiezen voor Bona Traffic HD? 
Ongeëvenaarde slijtvastheid, na 12 uur (!!!) al maximaal belastbaar, verkrijgbaar in 3 glansgraden. 
 

Specifieke toepassingen: voor specifieke toepassingen of andere combinaties van toepassingen kunt u altijd 
met ons verkoopteam contact opnemen om een gedegen advies (op maat) te krijgen.  
 

Sportvloeren: voor sportvloeren hebben wij het Bona Sportive Systeem ontwikkeld. Raadpleeg ook daarvoor de 
productbladen. 


