
Materiały ścierne Bona Diamond 

Karta techniczna 

Diamentowe materiały ścierne Bona opracowano do powierzchniowego szlifowania wszelkiego typu twardych 

podłóg przed nałożeniem nowej warstwy lakieru. 

Wiele podłóg sportowych, na obszarach użyteczności publicznej oraz parkietów lakierowanych fabrycznie 

zabezpiecza się za pomocą wzmocnionych ceramiką lakierów UV (zapobiegającym powstawaniu rys), w 
efekcie czego powierzchnię niezwykle trudno wyszlifować w sytuacji, gdy wymagana jest dobra 

przyczepność. Nierównomierne szlifowanie oznacza ryzyko konieczności powtórzenia całej pracy, przez 

co cały proces zajmuje dużo więcej czasu. Te czasy już minęły. Dzięki unikalnej twardości diamentów, 
można osiągnąć gładką i równą powierzchnię, nawet szlifując najtwardsze powierzchnie podłogowe. 

Materiały ścierne wytrzymują przynajmniej  

100 m2 na raz (zestaw 4 krążków) i nie pozostawiają widocznych zarysowań. Diamentowe materiały 
gwarantują gładką powierzchnię w krótkim czasie – można osiągnąć niesamowite rezultaty. Wykorzystaj 

swój potencjał i zapewnij wspaniałą wydajność z diamentowymi materiałami ściernymi Bona. 

• 
• 
• 
• 

Wspaniała wydajność na twardych powierzchniach 
Znacznie zredukowane zużycie materiałów 
Silne szlifowanie nie powodujące powstawania rys 
Mocowanie na rzep ułatwia wymianę krążków 

Szlifowanie 

Dane techniczne 

Krążki ścierne: Diamentowe krążki ścierne, granulacja 240 
- Wspaniała wydajność na twardych powierzchniach 
- Wytrzymują przynajmniej 100 m2 (zestaw 4 krążków), 12 razy dłużej niż zwykłe 

siatki 
- Silne szlifowanie nie powodujące powstawania rys 

Piankowa izolacja wyrównująca nacisk 
- Poprawia zdolność krążków do dopasowania się do powierzchni 

Tkanina 
- Zbiera pył powstały podczas szlifowania 
- Odpowiedni do czyszczenia mniejszych obszarów 

Pad pośredni: 

Pad czyszczący: 

Produkt 

Krążek ścierny 

Typ 

Multidisc 
Quattrodisc 

Rozmiar 

125 mm 
150 mm 

Jednostka/ 

opakowanie 

12 
8 

Numer produktu 

AAS471902408 
AAS472002408 

Pad pośredni Multidisc 
Quattrodisc 

125 mm 
150 mm 

3 
4 

AAS472100008 
AAS472200008 

Pad czyszczący Multidisc 
Quattrodisc 

125 mm 
150 mm 

12 
8 

AAS472300008 
AAS472400008 

Instrukcje użytkowania 

1. 

2. 

3. 

Przymocuj zestaw padów pośrednich na Multidisc/Quattrodisc. 

Przymocuj zestaw diamentowych krążków ściernych na pady pośrednie. 

Wyszlifuj podłogę zmiatającymi ruchami zarówno zgodnie z jak i przeciwnie do kierunku 

drewna. Upewnij się, że cała powierzchnia podłogi jest równomiernie zeszlifowana. Na 

bardzo nierównych podłogach może być konieczne ręczne  
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wyszlifowanie niektórych obszarów. Powierzchnia powinna być kompletnie matowa. 

Regularnie wymieniaj krążki. 

4. Usuń drobny pył powstały podczas szlifowania. 

a. Mniejsze obszary: użyj padów czyszczących. Zamocuj je na pady pośrednie i 
wypoleruj powierzchnię. Często wymieniaj bądź wytrzepuj pady czyszczące, żeby 

się nie zapchały. Przetrzyj powierzchnię na mokro przed nałożeniem nowego 

lakieru. 

Większe obszary: wyczyść podłogę maszyną czyszczącą z nałożonym czerwonym 

padem. Upewnij się, że pad, maszyna i woda są idealnie czyste. 

Szlifowanie 

b. 

5. Nałóż na podłogę nową warstwę lakieru. Sprawdź „Instrukcje lakierowania” na www.bona.com 

na podstronach Bona Traffic, Bona Sportive Finish bądź Bona Mega. Podłogi użytkowane bądź 

zanieczyszczone podczas instalacji muszą być wyczyszczone za pomocą Bona Prep przed 

szlifowaniem i nałożeniem lakieru. 

Uwaga: nie zaleca się mocowania diamentowych krążków ściernych bezpośrednio na 

Multidisc/Quattrodisc. Zawsze należy używać padów pośrednich, aby uzyskać tak gładką powierzchnię 

końcową, jak to możliwe. 

Uwagi końcowe 

Podane informacje opracowane są w oparciu o naszą aktualną wiedzę i nie muszą być absolutnie 

kompletne. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt i związane z nim rekomendacje są 
zgodne z docelowym zastosowaniem, typem drewna i sytuacją. Bona gwarantuje jedynie jakość 

dostarczonego produktu. Profesjonalne, skuteczne jego użycie jest od nas niezależne. W razie wątpliwości 

należy przeprowadzić wstępny test. Użytkownik ma obowiązek przeczytać i zrozumieć wszystkie 
informacje zawarte na opakowaniu i w karcie charakterystyki zanim zacznie używać produktu. 
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http://www.bona.com/

