EKTE
TRE
FØLELSE

RAW OPPLEVELSE, HEFTIG BESKYTTELSE
Bona Traffic HD Raw – Skap ultra matte gulv med lang holdbarhet

RAW NATURLIGE GULV
BONA TRAFFIC HD RAW
Det er et kjent fenomen blant gulventreprenører at glansen på et
tregulv kan variere, avhengig av om du ser rett ovenfra eller på
avstand. Et matt gulv sett fra den andre siden av rommet kan
virke ganske blankt når sollys skinner på den lakkerte
overflaten. Glansforskjellene på samme gulv skyldes lakken
og dens sammensetning. En omfattende forskningsinnsats
fra Bona har nå endelig overvunnet denne utfordringen,
noe som har resultert i en lett å påføre, svært slitesterk
og ultramatt topplakk som møter moderne trender og
gulveiers ønsker og behov – Bona Traffic HD Raw.
Ultra matte gulv var tidligere noe som var forbeholdt
oljede gulv, nå kan du få samme følelse på et
lakkert og tilnærmet vedlikeholdsfritt gulv.

EKTE TREFØLELSE
ENKEL Å PÅFØRE
HØY SLITESTYRKE
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BONA TRAFFIC HD RAW

UNIKT ULTRA MATT UTSEENDE
Gulv behandlet med Bona Traffic HD Raw, gir et naturlig inntrykk nesten som om
overflaten er ubehandlet. Uavhengig av hvilken vinkel du ser gulvet fra, forblir
glansen ultramatt.

NATURLIG
FØLELSE

RAW UTSEENDE OG FØLELSE
Akkurat som navnet indikerer, gir denne nye topplakken fra Bona et ekte rått
utseende. Når bare føtter tråt på gulvet, får du følelsen av naturlig trestruktur, fordi
Bona Traffic HD Raw følger topografien til treverket, og gir en forbløffende haptisk
følelse.

LAKKERT BESKYTTELSE MED
NATURLIG INNTRYKK
Pålegging av et ultramatt toppstrøk for å skape en lav glans i alle vinkler er ett
skritt på reisen mot et perfekt naturlig treinntrykk. Hemmeligheten ligger imidlertid
i å kombinere dette utmerkede naturlige utseendet med andre egenskaper som
er viktige for gulveieren. Bona Traffic HD Raw dekker alt dette, og gir dessuten
lang holdbarhet, beskyttelse mot slitasje og god kjemikaliebestandighet. Selv om
lakken er nesten usynlig, er den der og sikrer langvarig beskyttelse av tregulvet.

BONA TRAFFIC HD RAW
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MER ENN UTSEENDE
Magien ligger i kombinasjonen av ulike funksjoner, som sammen
optimaliserer ytelsen til produktet. I Bona Traffic HD Raw finner du
et produkt med et unikt ultramatt utseende, men med alle andre
aspekter dekket av det som totalt utgjør en førsteklasses topplakk.
For deg som bruker er påføringen enkel og rask.
Det ultramatte utseendet forblir konsistent også på større områder,
noe som normalt er en utfordring for lignende produkter på
markedet. Både under påføring og under tørkeprosessen er lukten
ubetydelig, noe som gjør produktet behagelig å håndtere fra et
arbeidsmiljøperspektiv. Selvsagt vil gulveieren ha det samme
positive inntrykket når han overtar på gulvet. Bona Traffic HD Raw
tilfredsstiller kravene EC1 Plus (BREAM godkjent), en garanti for
svært lave utslipp.

ENKEL PÅFØRING
LUKTSVAK
GOD SKLISIKKERHET
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BONA TRAFFIC HD RAW

ULTRA
MATT
OVERFLATE

AVANSERT MATTERINGSTEKNOLOGI

ET SUNNERE INNEMILJØ

Bonas avanserte matteringsteknologi sikrer konsistente resultater gang på gang

Bona Traffic HD Raw er EC1 Plus kompatibel. Den har god sklisikkerhet (DIN

og resultater som imponerer.

51130, R9) noe som gjør den trygg for dine kunder, barn og kjæledyr.

BRANSJESAMMENLIGNING

IMPONERENDE HOLDBARHET

I en uavhengig konkurrent test kom Bona Traffic HD Raw best ut i klassen når det

Produktet ville ikke ha “Traffic” i navnet hvis holdbarheten ikke var stor. I praksis

gjelder å ha det mest naturlige utseendet, den mest naturlige følelsen og den

betyr dette meget god motstand mot slitasje og god kjemikaliebestandighet.

beste resistens mot husholdningskjemikalier.

SETT OVENIFRA (60°)

SETT PÅ AVSTAND (85°)

HOLDBARHET

BONA TRAFFIC HD RAW

BONA TRAFFIC HD RAW

BONA TRAFFIC HD RAW

BRANSJEGJENNOMSNITT
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BONA TRAFFIC HD RAW
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PÅ LINJE MED DE SISTE TRENDENE
Trenden med ultramatt glans som simulerer naturlig, ubehandlet treverk blir mer

Transformering av eksisterende, blanke og slitte tregulv til ultramatte overflater i

og mer vanlig. Det gjenspeiles i mange forskjellige typer interiørdesign, fra sisal-

harmoni

tepper og tremøbler til rom med synlige murvegger og naturlig utseende gulv.

ufullkommenhetene i treet, komplementerer andre naturlige materialer perfekt og

Bona Traffic HD Raw er en perfekt match for denne design retningen.

gir naturlig skjønnhet og lunhet.

FRA BLANK OG HALVBLANK

FRA GULT TIL HVITT
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BONA TRAFFIC HD RAW

med

naturen.

Den

varierende

gløden,

fibrene

TIL MATT OG ULTRA MATT

FRA GULT TIL HVITT

og

naturlige

Naturlig matt
LAKKET BESKYTTELSE MED NATURLIG
INNTRYKK
Ettersom trangen til naturlige uttrykk i livet øker, ønsker vi å bringe naturen inn i

forventningene, og får gulvet til å se og føles naturlig, men en tilnærmet usynlig

hjemmene våre. Hva kan være mer naturlig enn et tregulv, og nærheten til ferskt

beskyttelse av en slitesterk lakk. Dette er det beste av to verdener; naturlig treverk,

treverk. Samtidig ønsker vi ikke i en hektisk hverdag å gå på akkord med

jevnt beskyttet av et unikt toppstrøk - Bona Traffic HD Raw. På kjøpet får du

holdbarhetsaspektet. Gulvet må forbli vakkert i mange år framover uten

markedets mest miljøvennlige behandling av dine gulv, både grunnet minimalt

omfattende og tidkrevende vedlikehold. Bona Traffic HD Raw oppfyller alle disse

innhold av VOC og redusert behov for vedlikehold.
BONA TRAFFIC HD RAW
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ULTRA MATT GULVINSPIRASJON
UTVIDEDE MULIGHETER
Det åpenbare utgangspunktet når man vurderer et naturlig
gulv vil være å velge en kombinasjon av en nøytral primer
og deretter Bona Traffic HD Raw på toppen. Det er
imidlertid mange flere designretninger å utforske dersom
dette skulle være ønskelig.

NATURLIG RÅTT UTSEENDE
For å få et naturlig utseende, begynn med to strøk Bona
Prime Natural, deretter ett lag Bona Traffic HD Raw.

2 STRØK BONA PRIME NATURAL +
1 STRØK BONA TRAFFIC HD RAW
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BONA TRAFFIC HD RAW

DYPERE INNFARGING
For det klassiske ultramatte gulvet,

2 STRØK BONA AMBER +
1 STRØK BONA TRAFFIC HD RAW

velg to strøk Bona Amber, etterfulgt av
ett strøk Bona Traffic HD Raw.

ANDRE FARGETONER
For å endre farge, bruk Bona Craft Oil
2K og Bona Traffic HD Raw.

NORDISK HVITT
Dersom

et

nordisk

inntrykk

er

2 STRØK BONA PRIME WHITE +
2 STRØK BONA TRAFFIC HD RAW

ønskelig, bør du gå for hvitt. Start
med to lag Bona Prime White, og
avslutt med to lag Bona Traffic HD
Raw.

BONA TRAFFIC HD RAW
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ENKEL PÅFØRING AV BONA TRAFFIC HD RAW

HERDET
PÅ
2 DAGER

1.

2.

3.

SLIPING

PRIMER

LAKK

Forbered overflaten med Bona FlexiSand og Bona
Power Drive. Start sliping med Bona Abrasives 8700,
følg opp med Bona Abrasives 8300.

Påfør Bona Primer. Bruk en Bona Roller.

Påfør Bona Traffic HD Raw med en Bona Roller.
Gulvet er da klart

ULIKE BONA PRIMERE MED BONA TRAFFIC HD RAW

AMBER

INTENSE

CLASSIC

NATURAL

WHITE

NB: En blankere lakk i toppstrøket, gjør at gulvet virker
mørkere

BONA PRIMER
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BONA TRAFFIC HD RAW

BONA PRIMER

BONA TRAFFIC HD RAW

KLIMAET OG DEG
SOM HÅNDVERKER
SLIPING I STEDET FOR UTSKIFTING
I årevis har Bona hatt gleden av å se de ressursbesparende fordelene ved å
vedlikeholde og slipe gulv på riktig måte. Miljøeffektene av å renovere fremfor å
erstatte er tydelige. Energibesparelsene og det reduserte karbonavtrykket er
enorme når man sammenligner sliping i forhold til å erstatte gulv.
Renovering gir ikke bare langsiktige fordeler for miljøet, men også
kostnadsbesparelser, samt økt gulvhygiene. Moderne innovasjoner fra Bona gir
dessuten total designfrihet, noe som gjør det mulig å skape et nytt uttrykk ved
oppussing av et gulv, uten å måtte bytte det ut. Alt for å skape en lysere gulvfremtid.

RENOVERING GIR

MILJØ

ØKONOMI

DESIGN

EN LYSERE GULV FRAMTID

BONA TRAFFIC HD RAW
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©Bona AB, Sweden All rights reserved

Bona ble etablert i 1919 og er en verdensledende innovatør med et unikt system for
gulvbehandling. Gjennom datterselskaper og distributører har vi lokal tilstedeværelse i mer
enn 90 forskjellige land, noe som gjør at vi kan være nær våre kunder og håndverkerne.
Vårt lange engasjement og lidenskap for gulv gjør oss i stand til å tilby varige, bærekraftige
resultater som oppfyller alle gulvbehov for både profesjonelle og gulveiere.

Smestadveien 5, 0376 Oslo - Tlf: 22 92 45 45
info@gulvkompagniet.no - www.gulvkompagniet.com
bona.com

