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Szlifowanie 

 
Bona Fiber Pad jest skuteczny do usuwania brudu z podłóg drewnianych i elastycznych. Może 
być również stosowany na szlifowanym drewnie w celu wykonania strukturyzacji. Szczególnie 
nadaje się do podłóg sosnowych i innych gatunków iglastych. Dostępny w różnych rozmiarach. 
Otwarta struktura  ułatwia czyszczenie, dzięki czemu pady można ponownie wykorzystać. 
 
 

• Długa żywotność 
• Wyjątkowo stabilny wymiarowo 
• Minimalizacja różnych wad powierzchni 
• Może być używany z maszynami ręcznymi 
 

 

 
 
Materiał:   Włókna syntetyczna 

Średnica:  407mm, 178mm, 150mm 

Grubość:  10mm 

Nośnik  150mm i 178mm – podkład na rzep 
407mm – materiał dwustronny 

Pakowanie:  1 sztuka w opakowaniu 

 

 
 
Usuwanie zanieczyszczeń 
Pad 407 mm jest idealny do czyszczenia powierzchni, może być użyty z Bona FlexiSand lub z 
odpowiednią maszyną jednotarczową (maks. 150 obr/min). W przypadku krawędzi używaj Bona 
SupraFlex z padem 150 mm. Na podłogach elastycznych pracuj zawsze z wodą lub roztworem 
czyszczącym. Regularnie czyść pady podczas użytkowania, aby zapewnić ciągłość jakości 
obróbki. 
 
Strukturyzacja podłóg drewnianych 
Bona Fibre Pad może być stosowany do wielu rodzajów drewna, takich jak dąb, jesion, sosna  
i świerk. Miękkie rodzaje drewna uzyskają bardziej intensywną strukturę niż w przypadku 
drewna gatunków takich jak dąb czy jesion. Do strukturyzacji zawsze używaj Bona Fibre Pad na 
sucho. Najlepsze rezultaty można osiągnąć używając padów 150mm wraz z Bona Power Drive 
(bez dodatkowych obciążników). 
 
 

1. Przeprowadź szlifowanie powierzchnie do granulacji 100/120, tak aby uzyskać gładką, 
równą i wolną od zarysowań powierzchnię. 

2. Wykonaj strukturyzacje podłogi za pomocą Bona Fibre Pad i Bona FlexiSand, lub 
odpowiedniej maszyny jednotarczowej 

3. Na krawędziach użyj padów 150 mm z Bona SupraFlex 
4. Przeprowadź końcowe, lekkie szlifowanie całej powierzchni, szczególnie w celu 

zniwelowania przejścia między krawędziami za pomocą materiału ściernego o 
granulacji 120 

5. Usuń pył szlifierski. 
 

 
Ważne! Nigdy nie używaj Bona Fibre Pads do szlifowania międzyoperacyjnego. 

 
 
 
Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości 
produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego 
celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast 
profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. 
Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i 
w Karcie Charakterystyki przed użyciem produktu. 
www.bona.com. 
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