
Unikalna kompozycja dla lepszego szlifowania

BONA GREEN 8600 CERAMIC

W TYM TKWI SEKRET 

Bona jest firmą rodzinną, założoną w 1919 roku w Szwecji. Dzięki licznej sieci dystrybucji 

jesteśmy obecni w ponad 90 krajach na całym świecie.

Nasze wieloletnie zaangażowanie i pasja do podłóg drewnianych pozwalają nam oferować 

długotrwałe i zrównoważone produkty do instalacji, renowacji i konserwacji podłóg 

drewnianych.

bona.com



PRZEJDŹMY 
DO RZECZY

Z pasji do podłóg drewnianych, Bona wprowadza nowy 

standard dzięki Bona Ceramic Green 8600. Jeśli chodzi o 

szlifowanie podłóg drewnianych, należy stosować 

odpowiedniej jakości materiały, aby osiągnąć doskonały 

rezultat końcowy. Bona Ceramic Green 8600, to trwały i      

mocny materiał, który jest jednocześnie delikatny dla podłogi 

i nie wyrywa włókien.

Unikalna kombinacja ścierniwa ceramicznego i  tlenku glinu 

czyni je wyjątkowo agresywnymi i oferuje wysoką wydajność. 

Pracuje 30% szybciej i jest o 50% trwalszy niż poprzedni 

standardowy materiał ścierny. Wprowadzając Bona Green 

Ceramic 8600  szybsze, gładsze i bezpieczniejsze 

szlifowanie stanie się Twoim nowym standardem.

Agresywny wobec starych lakierów i farb, które usuwa 

wydajniej za jednym przejściem maszyną. Bona Ceramic 

Green 8600 tworzy zauważalnie gładszą powierzchnię. 

W połączeniu z poliestrowym podłożem zapewnia nowy 

standard szlifowania w branży.

BONA GREEN 8600 CERAMIC

Nowy standard materiałów ściernych

    30% szybsze

    50% trwalsze

    Lepsze rezultaty



Unikalna mieszanka materiałów ceramicznych pozwala na 

rozpoczęcie szlifowania od drobniejszego ziarna o granulacji 

50 zamiast zwyczajowo stosowanego ziarna o granulacji 

36. Dzięki temu następny szlif można przeprowadzić 

stosując ziarno 80, co zmniejsza ilość etapów szlifowania, 

tym samym oszczędzając czas i pieniądze. Szybszy proces 

zapewnia gładszą i równiejszą powierzchnię z mniejszą 

ilością zarysowań. 

30% SZYBSZE

Dzięki poliestrowemu podłożu Bona Ceramic Green 8600 

możesz szlifować do 50% dłużej niż materiałami 

konkurencyjnymi. Oszczędzasz tym samym czas potrzebny 

na zmianę materiału ściernego, co czyni pracę znacznie 

szybszą. 

50% TRWALSZE

Bona Ceramic Green 8600 to doskonały balans pomiędzy 

agresywnoścą a delikatnością dla drewna.  Zamiast 

wyrywać włókna drzewne uszkadzając podłogę - Bona 

8600 równomiernie je wycina zapewniając gładszą 

powierzchnię. 

LEPSZE REZULTATY

Bona 8600 (ziarno 50) jest znacznie szybszy niż przeciętny materiał 
konkurencjny.

Min  0                         20                                40  

Satysfakcja 
w codziennej pracy

Materiał ścierny klasy PREMIUM 
Stworzony specjalnie dla podłóg z twardego drewna. Bona 

Ceramic Green 8600 dostarcza doskonałe rezultaty dla 

szlifowania  zgrubnego oraz średniego. 

Samoostrzenie się ziarna dzięki unikalnej kombinacji 

materiałów sprawia, że materiał utrzymuje ostrość przez 

długi czas. 

SKUTECZNE

Konkurencja

Bona 8600 (50)

ODPORNE

GŁADKA
POWIERZCHNIA



W TYM TKWI SEKRET PROCES SZLIFOWANIA

Szybki szlif dla wykończeń matowych.

Szlifowanie dla wykończeń w połysku, półmacie i bezbarwych olejów i olejowosków.

Dla podłóg drewnianych, które są bejcowane lub pigmentowane. 

Specjalnie opracowane dla twardego drewna Bona Ceramic 

Green 8600 dostarczają doskonałe rezultaty dla szlifowania  

zgrubnego oraz średniego. 

W połączeniu z poliestrowym podłożem zapewnia nowy 

standard szlifowania w branży.

Im równiej jest wykonany nasyp ścierniwa na materiale, tym 

łatwiej osiągnąć gładką powierzchnię podłogi.  Bona 

Ceramic Green 8600 mają znacznie bardziej jednorodną 

strukturę nasypu. 

GŁADKIE SZLIFOWANIE
Równomierne rozmieszczenie ziaren ścierniwa skutkuje 

gładszą i równiejszą powierzchnią. Bona Ceramic Green 

8600 wykazuje dużo bardziej jednorodne rozmieszczenie 

ziaren ścierniwa.

ROZMIESZCZENIE ZIARNA

Unikalna kombinacja tlenku 

glinu z ceramiką.

POWIERZCHNIA

Unikalny materiał 

poliestrowy dla większej 

trwałości.

PODŁOŻE

SZYBKI

STANDARDOWY

KOLOR

ZGRUBNY

8700
P 36-50

POŚREDNI

8600
P 60-80

KOŃCOWY

Net 
Ceramic
P 80-120

ZGRUBNY

8700
P 36-50

POŚREDNI

8600
P 60-100

KOŃCOWY

Net 
Ceramic
P 80-120

ZGRUBNY

8700
P 36-50

POŚREDNI

8600
P 60-120

KOŃCOWY

Diamond
P 80-120



WYTRZYMAŁE
I WYDAJNE

JAKOŚĆ POWIERZCHNI
Z Bona Ceramic Green 8600 powierzchnia jest zauważalnie 

gładsza oraz ma mniej wyrwanych włókien drewna i 

głębokich rys.

Bona Konkurencja

USUWANIE WŁÓKIEN
Miałkość pyłu jest dowodem na to, czy materiał ścierny 

szlifuje podłogę, czy wydziera włókna uszkadzając ją. 

Pył po szlifowaniu z użyciem Bona Ceramic Green 8600 nie 

wykazuje śladów wyrwania włókien.

Miałki pył po szlifie materiałem Bona. Konkurencyjny materiał ścierny wyrywający włókna.

Wytrzymałość materiału Bona Ceramic Green 8600 

dostarcza idealny balans pomiędzy agresywnością 

szlifowania a delikatnością dla podłóg drewnianych. Zamiast 

wyrywać włókna drzewne uszkadzając podłogę - Bona 

8600 równomiernie je wycina zapewniając gładszą 

powierzchnię.

MNIEJ
WYRWANYCH

WŁÓKIEN

GŁADKA
POWIERZCHNIA



Bona Ceramic Green 8600 były testowane na rynkach w USA i Hiszpanii. 

SPRAWDZONE I OCENIONE

“Z łatwością wytrzymują 3 razy dłużej niż pasy, jakie 
dotychczas stosowaliśmy.”

Mike Galloway  - Wizard of Wood Flooring

“Jestem bardzo zadowolony i przekonany do nowej 
jakości materiałów.”

Manuel Aro, M-Aro-2 in Valladolid área

“Bona Green 8600 to mój wybór numer 1 dla 
wszystkich prac z twardym drewnem.”

Balazs Keppel, Traditional Hardwood Flooring Ltd.

DOSKONAŁE DOŚWIADCZENIA Z USA I HISZPANII

Szeroki wybór profesjonalnych narzędzi i maszyn pozwala na 

transformację podłóg drewnianych niezależnie od tego, z jakim 

zadaniem masz do czynienia.

MASZYNY BONA 

Kluczem do uzyskania doskonałych rezultatów szlifowania jest 

połączenie maszyn z materiałem ściernym. Systemy oferowane 

przez firmę Bona nie tylko dostarczą Tobie oczekiwane rezultaty, ale 

także maksymalną wydajność, ergonomię i bezpieczeństwo. Masz 

do wyboru od ceramicznych materiałów Bona 8700 do usuwania 

twardych lakierów  poprzez antystatyczne Bona 8300, aż po 

unikalne, bezkonkurencyjne Diamond Abrasives.

MATERIAŁY ŚCIERNE BONA

Bona Ceramic Green 8600 jako doskonała kombinacja ceramiki 

i tlenku glinu pozwala na agresywne szlifowanie, wydłuża 

żywotność materiału i daje doskonałą powierzchnię pod 

wykończenie. 

DOSTĘPNE JAKO:  

Pasy 200 x 750mm: ziarno od 36 do 120 

Pasy 250 x 750mm: ziarno od 36 do 120  

Dyski 150mm: ziarno od 36 do 120  

Dyski 178mm: ziarno od 36 do 120  

SZEROKA GAMA

WSZYSTKO DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI


