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Bona Mega – Superieure bescherming tegen strepen en vloeistoffen



Superieure bescherming
 

 

Bona Mega, ‘s werelds best verkopende watergedragen parketlak, blijft de 

regels voor houten vloerafwerking herdefi niëren. De unieke Bona Mega

levert de superieure chemische weerstand van een 2-componenten afl ak,

met de veiligheid en het gebruiksgemak van een 1-component formule.

Ideaal voor commerciële vloeren evenals voor vloeren in woonhuizen die

onderhevig zijn aan sterke slijtage. Bona Mega biedt een ongeëvenaarde

bescherming tegen gemorste vloeistoffen, krassen en strepen.

Dé oplossing voor 
dagelijkse uitdagingen



Mengen niet nodig

Vloeistoffen, krassen en strepen

Zuurstof uit de lucht als
2e component (crosslinking)

Laag VOS-gehalte

Geen kantenverlijming

Superieure bescherming

Uw winnende formule
De wereldwijde bestseller
Geïntroduceerd in 1997, werd met Bona Mega’s unieke

formule de lat voor watergedragen parketlakken hoger gelegd.

De 1-component formule maakt gebruik van de revolutionaire

technologie die de zuurstof in de lucht als verharder gebruikt,

zodat het de bescherming van een 2-componenten afl ak

biedt.

Sindsdien is er meer dan 16 miljoen liter Bona Mega verkocht

waardoor het ‘s werelds meest verkochte watergedragen

afwerking voor houten vloeren is. Als houten vloer specialist

kunt u vertrouwen op de populariteit en de prestaties van

Bona Mega om uw bedrijf te stimuleren.
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1C eenvoud met 2C prestatie
De innovatieve formule van Bona Mega biedt de superieure

bescherming van een 2-componenten parketlak in een

1-component product. Mengen is niet nodig, zodat het

gemakkelijk rechtstreeks uit de can kan worden gebruikt.

Sinds de lancering is er geen enkele concurrent in staat

geweest om dezelfde technologie te evenaren, wat van 

Bona Mega een uniek product maakt. Het is een veelzijdig product 

en ideaal voor vloeren in woonhuizen, die onderhevig zijn aan

sterke slijtage, én voor commerciële vloeren onderhevig

aan middelmatige slijtage, zoals hotelkamers, kantoren,

ziekenhuizen en theaterpodia.



Verwijdert gemakkelijk strepen
Strepen van schoenen of meubelpoten op een houten vloer 

beschermd met Bona Mega zijn gemakkelijk te verwijderen.

Wanneer de prestatie van Bona Mega in testen vergeleken 

wordt met andere belangrijke watergedragen parketlakken, 

blijkt duidelijk dat het om een bestseller gaat omwille van zijn 

unieke formule.

De parketlakken werden geëvalueerd op basis van 5 criteria: 

het verwijderen van strepen, de chemische weerstand, de 

krasbestendigheid, de slijtageweerstand en het verwijderen 

van vlekken na twee uur. 

Zoals aangetoond in dit diagram staat Bona Mega aan de top 

waarbij het het gemiddelde van de vergelijkbare producten 

ver achter zich laat.
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Bona – Mega Gemiddelde

Extreme bescherming tegen chemicaliën
Bij een vloer afgewerkt met Bona Mega wordt gemorste 

koffie, wijn of inkt gemakkelijk verwijderd zonder sporen na 

te laten. Het oppervlak is beter bestand tegen invloeden van 

chemische aard.

Uitstekende krasbestendigheid
De harde afwerklaag van Bona Mega biedt hoge weerstand 

tegen alledaagse slijtage.

Door de hoge krasbestendigheid is Bona Mega geschikt voor 

commerciële ruimtes.



Bona voor elk type vloer

Duurzaam en veilig
Bona’s levenslange toewijding inzake duurzaamheid heeft al 

geleid tot baanbrekende innovaties zoals de watergedragen 

parketlakken en het stofvrij schuren. Al onze oplossingen 

worden ontwikkeld met het oog op een superieure prestatie en 

een minimale impact op het milieu.

In het kader van ons continue streven naar duurzaamheid, 

bevat Bona Mega een opmerkelijk laag VOS-gehalte, 

waardoor het veilig is voor de gezondheid en het milieu. Het 

bevat plantaardige oliën - een  vernieuwende grondstof, 

wat van Bona Mega een duurzame keuze maakt voor de 

toekomst.

Bona  biedt een antwoord op elke vraag. 

Voor houten vloeren in openbare ruimtes, zoals luchthavens, 

hotels en winkelcentra, is Bona Traffi c of Bona Traffi c HD de 

ultieme keuze.

Als premium oplossing tegen alledaagse slijtage, is Bona 

Mega, de wereldleidende afl ak, de juiste keuze.

Voor ruimtes onderhevig aan lichte slijtage in privéwoningen 

stelt Bona schoonheid en duurzaamheid voorop, en heeft u 

de keuze tussen Bona Novia of Bona Resident Plus.

Zware slijtage

Normale slijtage

Huishoudelijke 
slijtage

Krasbestendigheid
S

lijt
w

ee
rs

ta
nd

Duurzaamheid

Laag VOS-gehalte

Niet mengen
- geen verlies van 
product

Vernieuwende
biologische ingrediënten

Zuurstof
als crosslinker



Mega prestaties wereldwijd

Ashmolean Museum, Oxford UK

In het moderne Ashmolean Museum, dat van 1908 dateert, 

worden talrijke beroemde archeologische kunstwerken 

tentoongesteld. De mooie houten vloeren in de gallerijen zijn 

afgewerkt met Bona Mega, en biedt op die manier danig 

weerstand tegen slijtage door de frequente bezoeken.

Privéwoning, Auckland New Zealand

Deze schitterende woning in Auckland heeft een totale 

renovatie ondergaan. De Tasmaanse eiken vloer werd 

afgewerkt met Bona Mega Extra Mat, waardoor de vloer 

een prachtige uitstraling heeft, en tegelijkertijd langdurig 

beschermd is.

Privéwoning, Cochin India
De aantrekkelijke Merbau vloer in deze privéwoning in Cochin 

kreeg eerst een grondlaag met Bona Prime Classic en werd 

vervolgens afgewerkt met Bona Mega Zijdemat, om de 

schoonheid van het hout te accentueren en een langdurige 

bescherming te geven.



 

Passie voor Houten Vloeren

Sinds de oprichting in 1919 is Bona een wereldwijd toonaangevend, 

innovatief bedrijf met een uniek systeem voor de behandeling van 

houten vloeren. Via dochterondernemingen en distributeurs is Bona 

vertegenwoordigd in meer dan 70 verschillende landen, waardoor wij 

dicht bij onze klanten staan.

Door onze lange verbintenis en onze passie voor houten vloeren 

kunnen wij langdurige en duurzame resultaten bieden voor de 

professionals en de vloereigenaren.
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