
Bona Silaan Parketlijmen - klaar voor de toekomst

PRESTATIES VOOR MODERNE EISEN

NIEUWE

DUURZAME

VERPAKKING

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 90 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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www.bona.com
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EEN ASSORTIMENT VOOR NU EN VOOR DE TOEKOMST

EENVOUDIG WERKPROCES

In combinatie met ons brede assortiment accessoires en gereedschappen maken de 

Bona Silaan Parketlijmen het werk eenvoudig, effectief en geven het best mogelijke 

resutaat. De Bona Silaan Parketlijmen hebben een snelle uitharding en hoge initiële 

hechting. Lijmspetters zijn eenvoudig te verwijderen van handen, gereedschap en 

oppervlakken met de Bona Cleaning Wipes.

GECONTROLEERD EN ZEER BETROUWBAAR 

Door hoogwaardige grondstoffen te gebruiken en onze eigen unieke formules te 

ontwikkelen, garandeert Bona het hoogste veiligheidsniveau. Bona Silaan Parketlijmen zijn 

oplosmiddelvrij, produceren slechts zeer lage emissies en dragen de EMICODE EC1 Plus 

certificatie, wat staat voor een veiligere luchtkwaliteit binnenshuis.

STERKTE EN ELASTICITEIT

De Bona Silaan Parketlijmen bieden de beste prestaties om aan de dagelijkse doelstellingen 

te voldoen en zijn geschikt voor een grote verscheidenheid aan houten vloertypen. De 

sterke lijmeigenschappen zorgen ervoor dat houten vloeren jarenlang goed en stevig op 

hun plaats blijven liggen. 

Bona Silaan Parketlijmen zijn speciaal ontwikkeld voor houten vloeren en voldoen aan de 

moderne eisen van de vloeren van vandaag en van de toekomst. Hout is een uniek, 

natuurlijk materiaal met eigenschappen die speciale kennis vereisen om prestaties op de 

korte en op de lange termijn te garanderen. De combinatie van soorten, dikte, breedte en 

constructie zijn essentiële overwegingen en voor een optimaal resultaat moet de parketlijm 

perfect bij de houten vloer passen. Bona's assortiment silaanlijmen biedt een ingebouwde 

treksterkte en elasticiteit in verschillende sterktes en formules om aan elke vloeruitdaging 

te voldoen. Met langdurige prestaties en geweldige individuele mechanische 

eigenschappen van elke parketlijm maken de Bona formules hèt verschil.

NIEUWE DUURZAME VERPAKKING

Met de lancering van onze nieuwe generatie Silaan Parketlijmen zetten wij weer een 

nieuwe stap in de Bona-Duurzaamheids-Reis door de introductie van een nieuwe, 

duurzame verpakking: de nieuwe emmers hebben een modern, visueel uiterlijk en zijn 

gemaakt van 75% gerecyclede plastic emmers. Tevens wordt er gebruik gemaakt van IML 

techniek: tijdens het proces worden verpakkingen geproduceerd en gelabeld (van 

hetzelfde materiaal).

75% GERECYCLED

 SOEPEL PROCES

 LANG- DURIGESTERKTE

Sterke  Vloeren Leggen
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Met zijn revolutionaire, unieke op titanium gebaseerde formule met Titanium "Crosslinking" 

Technologie levert Bona's hoogwaardige silaanlijm veiligere, sterkere en duurzamere 

houten vloeren met snelle, initiële hechting. Bona Titan biedt een fantastische oplossing 

voor alle uitdagingen waar de hedendaagse vakman voor staat, zoals massieve, brede 

planken en andere veeleisende vloerconstructies. 

Ongeacht het type ondervloer of omgeving levert Bona Titan een uitstekende lijmrugstand 

wat resulteert in een minimaal risico op holle plekken. De formulering bevat geen 

ingrediënten die kunnen migreren na verharding, waardoor elk risico tot verkleuring in de 

voegen geëlimineerd wordt. De zachte, dikke formulering zorgt voor een stevige 

lijmrugstand, met een uitzonderlijk stevige hechting.

BONA TITAN

PURE TITAAN STERKTE

Bona Titan biedt een zeer hoge treksterkte en een uitstekende stabiliteit, zelfs voor 

massieve, extra grote vloerdelen. De sterke hechting maakt de installatie eenvoudig en 

houdt de planken stevig op hun plaats. De hechtingskracht van Bona Titan zal niet 

verminderen met de tijd. De stabiliteit van de vloer blijft duurzaam gegarandeerd.

BONA ONDERSTEUNT

BIOLOGISCHE BIJENBOERDERIJ

Op de Bienenhof in Salzburg wonen 12,5 miljoen bijen. 

Met dit unieke project in Europa kunnen bezoekers van 

alle leeftijden de wereld van de bijen ervaren. Bona 

Oostenrijk sponsorde de bijenboerderij door hen gratis 

Bona Titan parketlijm te leveren om 250 m² massief eiken 

planken te installeren.

  Titanium "Crosslinking" Technologie

  Geschikt voor het leggen van alle typen houten vloeren

  Extreem hoge sterkte

  Snelle, initiële hechting en uitharding

  Oplosmiddelvrij, zeer laag VOS gehalte

  Geen primer nodig

Titan

Z-155.10-482

Bona GmbH
Deutschland

Fantastisch Resultaat
Een Inspirerend Voorbeeld
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 BONA QUANTUM / QUANTUM T

“Zo'n goed product, dat je het wel elke 
dag wilt gebruiken, bij bijna elke klus.”

  Intelligente kracht

  Sterker na verloop van

      tijd

  Schuurbaar na 12 uur

  Hoge viscositeit
      Bona Quantum T heeft een 

      nog hogere viscositeit

  Titanium Technologie

  Zeer hoge sterkte

  Breed inzetbaar

  Lijm en vochtscherm in

     1 laag

Bona Quantum vertegenwoordigt de nieuwe generatie Silaan Parketlijm, met Bona’s 

revolutionaire Titanium Technologie. De gloednieuwe formule zorgt voor een uitstekende 

sterkte die na verloop van tijd doorhardt – en uiteindelijk de optimale sterkte geeft. Het 

biedt de voordelen van zowel een hard-elastische als een harde parketlijm in 1 effectief 

product. In eerste instantie is Bona Quantum een hard-elastische lijm en dit zorgt ervoor 

dat de vloer kan acclimatiseren waarna de lijm na verloop van tijd zal doorharden tot een 

sterke harde lijm. Tevens is Bona Quantum lijm & vochtscherm in 1 product. Het bespaart 

tijd door tevens te fungeren als een ingebouwd vochtscherm wanneer de ondervloer nog 

niet voldoende droog is; dit zorgt voor een succesvolle vloerinstallatie in een breed scala 

aan ondergrondsituaties. Bovendien heeft het een natuurlijke kleur, waardoor het minder 

opvalt als er per ongeluk lijm in de voeg omhoog komt tijdens de installatie van de vloer. 

Bona Quantum T heeft alle voordelen van Bona Quantum PLUS een hogere viscositeit.

NIEUW
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BONA R848 / R848T
Bona R848 is een elastische, 1-component Silaan Parketlijm. Door zijn elastische 

eigenschappen is deze lijm zeer geschikt voor de installatie van houten vloeren met minder 

spanning, zoals b.v. samengesteld parket en mozaïekvloeren. Water- en oplosmiddelvrij, 

zeer geringe werking van het hout.

Bona R848T heeft een hogere viscositeit dan Bona R848. Het voelt dikker aan en heeft 

een verbeterde lijmrugstand met een laag risico op holle plekken. Deze aangepaste 

formule maakt deze lijm uiterst geschikt voor massief strokenparket, samengesteld parket, 

mozaïekvloeren en tapis 6 mm (max. breedte 9 cm) en tapis 9 mm (max. breedte 18 cm). 

  Eenvoudig aan te brengen

  Voor samengesteld parket,  
      massief strokenparket,
      mozaïek, tapis

  Snelle, initiële hechting

  Hogere viscositeit dan R848

     Zeer gering risico op
     holle plekken

  Eenvoudig aan te brengen

  Voor samengesteld parket   

    
 en mozaïekvloeren

  Snelle, initiële hechting

  Uitstekende lijmrugstand
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EEN WINNEND ASSORTIMENT 
Met onze nieuwe generatie Silaan Parketlijmen biedt Bona een volledig assortiment om aan 

al uw eisen te voldoen en oplossingen te bieden voor elke vloeruitdaging.

BONA QUANTUM BONA QUANTUM TBONA TITAN

  Allround gebruik - breed inzetbaar

  Hoge treksterkte

  Lijm en vochtscherm in 1 laag

  Gelijk aan Bona Quantum

  Maar met een hogere viscositeit

  Zeer gering risico op holle plekken

  Ultieme duurzaamheid

  Hoge treksterkte

  Snelle, initiële hechting en uitharding 

BONA R848

  Eenvoudig aan te brengen

  Snelle, initiële hechting 

  Uitstekende lijmrugstand

Bona R848 is zeer geschikt voor de installatie van houten 

vloeren met minder spanning, zoals b.v. samengesteld 

parket en mozaïekvloeren.

BONA R848T

  Eenvoudig aan te brengen

  Snelle, initiële hechting  

  Hogere viscositeit (T staat voor thick)

Bona R848T heeft een hogere viscositeit dan R848 en is geschikt voor 

massief strokenparket, samengesteld parket, mozaïekvloeren en tapis 

6 mm (max. breedte 9 cm) en tapis 9 mm (max. breedte 18 cm).

Bona Quantum biedt een uitstekende sterkte. Intelligente 

kracht: de unieke formule biedt de voordelen van zowel een 

hard-elastische als een harde lijm in één effectief product. 

Alle eigenschappen van de Bona Quantum maar dan met 

een hogere viscositeit - T staat voor Thick; het voelt dikker 

aan.

Door de ultieme sterkte is Bona Titan de beste keuze voor 

alle typen houten vloeren, in alle breedtes - in het bijzonder 

voor buitenmaatse planken.

VERPAKKINGEN:
emmers & lijmworsten

TITAN: 15 KG & 5400 ML

QUANTUM: 15 KG & 5400 ML

QUANTUM T: 15 KG & 5400, 2810, 1800, 600 ML

R848: 15 KG

R848 T: 15 KG & 5400, 2810, 1800, 600 ML
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BONA TROWEL PLUS

Samen met Bona Quantum stelt de Bona Trowel Plus u in staat om in één beweging zowel 

een perfecte lijmrug als een vochtscherm te maken, wat uren werk bespaart. Het creëert 

een laag op de ondervloer met vochtbescherming tot 95% RV (85% RV op vloeren met 

vloerverwarming), wat overeenkomt met respectievelijk 5% en 4% CM. 

LIJM & VOCHT-SCHERMIN 1 LAAG

BONA R590

  Versterkend effect

  Geschikt voor alle Bona Silaan Parketlijmen

  Eenvoudig opbrengen & sneldrogend

Een ééncomponent silaangebaseerde 

primer voor het primeren en/of blokkeren 

van restvocht in cementdekvloeren en 

betonvloeren. Het kan ook worden gebruikt 

voor het versterken van zwakke 

ondergronden.
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TOTALE DUURZAAMHEID

GERECYCLEDE VERPAKKING

Met een lange geschiedenis van duurzaamheid blijft 

Bona voorop lopen in duurzame innovaties en 

oplossingen. In de jaren ‘70 begon Bona met 

watergedragen parketlakken, daarna als 1e de 

introductie van stofvrij schuren en toen de ontwikkeling 

van parketolie uit hernieuwbare grondstoffen. Ook was 

Bona de 1e die de parketlijm op oplosmiddelbasis 

verving door silaanlijm.

Met de lancering van Bona Quantum en de volgende 

generatie parketlijmen zetten wij weer een nieuwe stap in 

de Bona-Duurzaamheids-Reis door gebruik te maken 

van een duurzame verpakking, gemaakt van gerecyclede 

plastic emmers. De nieuwe verpakking heeft een modern, 

visueel uiterlijk en is gemaakt van 75% gerecycled plastic. 

Hierdoor wordt er tot wel 13% Co2 bespaard. Het 

vermindert ook onze C02-voetafdruk* met ongeveer 

60%. Tevens wordt er gebruik gemaakt van IML techniek 

(in mound labeling): tijdens het proces worden 

verpakkingen geproduceerd en gelabeld.

De nieuwe verpakking is in lijn met onze doelstellingen en 

de resultaten zoals vermeld in ons duurzaamheidsrapport. 

Onze zakelijke keuzes zijn afgestemd op de 17 wereldwijde 

doelstellingen van de VN. Ons duurzaamheidsrapport 

promoot onze ambitie om te renoveren in plaats van te 

vervangen en ons doel is om alle producten op basis van 

oplosmiddelen te vervangen en het VOS-gehalte te 

minimaliseren.

NIEUWE 

DUURZAME

VERPAKKING

EEN NIEUWE 
BLADZIJDE 
VOOR HET MILIEU

 

Onze lijmen zijn geactualiseerd in lijn met de nieuwste 

mileunormen. Certificering omvat EMICODE, EC1 Plus, 

DiBt en GREENGUARD wat zorgt voor mileusparende 

producten en gezondere werkomstandigheden voor de 

vakman. Bona blijft doorgaan met een vooruitstrevende, 

duurzame benadering.

*Een CO2-voetafdruk is een milieumaat voor een huishouden of het bedrijfsleven - wat men zelf kan verminderen/verbeteren ten behoeve voor een beter milieu.


