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Bona Traffic HD – Kraftfulle prestasjoner med maksimal hastighet
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Bruksklar på 12 timer
Bona Traffic HD, den ultimate lakken for tregulv som utsettes
for ekstremt tøff slitasje, leverer nå overlegen beskyttelse på
enda kortere tid enn tidligere og overgår alle andre lakker når

Minimerer driftstopp

det kommer till hurtighet og holdbarhet.

Ekstremt høy slitestyrke

Opplev enestående slitestyrke og minste mulige virksomhets-

Merkbart mindre lukt

stopp i lokalet. Gulveieren kan ta gulvet i bruke allerede 12
timer etter påføring av siste strøk.

DIBt-sertifisert

Bona Traffic HD er en kraftfull løsning for tregulv i foajéer, på

Ikke gulnende overflate

flyplasser, utstillningshaller og togstasjoner og gir dine gulv
langvarig beskyttelse og som bevarer skjønnheten i treverket
i hele gulvets livsløp.

Minimerer driftstopp

Holdbar og sikker

Bona Traffic HD har en ekstremt kort herdningstid hvilket tillater

Bona Traffic HD inneholder mindre enn 5 % VOC (flyktige

gjenopptagelse av virksomheten allerede nesta dag. Tidlig

organiske stoffer) og lukter tilnærmet ingenting. Lakken er også

hardhetsutvikling gir raskere beskyttelse for gulvet uten å gå

DIBt-sertifiert for å garantere et friskere og sikrere arbeidsmiljø

på bekostning av åpentiden. Dette sparer verdifull tid både for

noe som gir et vesentlig bedre arbeidmiljø for brukeren.

håndverkeren og gulveieren og gir større bekvemlighet for de
som bruker gulvet.

Rask overlakkering

Beste slitestyrke for ekstrem slitasje

Å overlakkere med hurtigtørkende Bona Traffic HD minimerer

For gulvflater som krever høyest mulige beskyttelse gir den

lakkering. Dette er en rask og sikker måte å gi tregulvet nytt liv

ikke gulnende Bona Traffic HD unik motstand mot slitasje, riper

uten å investere i hele prosessen som en oppsliping innebærer.

og kjemikalier og sikrer at gulvet beholder sin skjønnhet i hele

For å oppnå glattest mulig overflate og perfekt vedheft, slip

brukstiden.

med Bona Diamond Abrasives før overlakkering.

driftstoppet og gulvet kan tas i bruk allerede 12 timer etter siste

Vi hever prestasjonene ytterligere et steg
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*Early Performance Development

Alle gulv på Schipol Airport i Amsterdam er behandlet med Bona Traffic HD og Bonas løsninger for å bevare skjønnheten i gulvene. Andra gulv som
Bona Traffic HD hjelper til med å beskytte finnes f.eks Taj Mahal i Mumbai, Starbucks café i Tokyo og i restaurang Gondolen i Stockholm.
Schipol Airport

Siste
påføring

12 timer driftstopp

Åpent som
vanlig

Bona har et komplett system kompatibelt og holdbare
løsninger for alle typer tregulv og prosedyrer i hele
gulvets levetid.
Fra vannbaserte lakker og 2-dimensjonelle oljer til
omfattande service som Bona Deep Clean System og
Bona Certified Craftsman. Bona har det som behøves
for å skape og bevare skjønnheten i ett tregulv.

Egenskaper i korthet
• Minimerer driftstopp - Gulvet kan tas i bruk
allerede 12 timer etter siste lakkering
• Ekstremt høy slitestyrke
• Merkbart mindre lukt
• DIBt-sertifisert
• Mindre enn 5 % VOC

Gulvkompagniet AS

Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no
www.gulvkompagniet.no
For mer informasjon - besøk bona.com/trafficHD
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