
Ett liv på trä
Bonas ytbehandlingar – Ett möte med livet på trägolv 



 Ingenting gör så mycket för ett rums personlighet som ett trägolv. Trä är ett härligt material, 

som bara blir vackrare med tiden. 

Sedan 1919 har Bona arbetat med trägolv och blivit experter på att hantera detta 

fantastiska material. Efter att 1979 varit först med vattenburna lacker är Bona idag 

världsledande, med ett komplett sortiment miljösmarta produkter. Vårt stora utbud 

underlättar för golvproffs i deras dagliga arbete och gör golvägare över hela världen 

glada. Alla Bonaprodukter är baserade på innovation, med ett hållbart perspektiv som tar 

hänsyn till golvet, hantverkaren samt inne- och utemiljön. 

Alla Bonas lacker är framtagna för att möta livet på trägolv. Oavsett om du behöver golvolja 

eller lack för hem eller offentlig miljö, kan du vara säker på att finna den bästa lösningen för ditt 

trägolv i Bonas sortiment.

Trägolv är levande golv 

En livshistoria



Trä är ett material med många möjligheter. I ett hem ger det en varm och ombonad 

känsla och på en flygplats kan det se snyggt och modernt ut. Allt beror på hur man 

behandlar ytan. 

 Det handlar om så mycket mer än att välja mellan en blank eller matt yta; med Bonas 

färgsättningssystem kan du förändra golvets utseende helt och hållet. Ett ekgolv kan 

till exempel få en ny, snygg mahognyfinish eller varför inte en ljus vit look? Med Bona 

handlar allt om samspelet mellan produkt och golv – att skapa den struktur och det 

utseende du önskar. 

Förr var trägolv en lyx som långt ifrån alla hade råd med. Därför är det extra roligt att se att 

med dagens färdigbehandlade parkettgolv är trägolven tillgängliga för alla.

Ett material med tusentals möjligheter

En spännande utveckling

Bona började med UV-lacker för färdigbehandlade parkettgolv för över 20 år sedan. 

Sedan dess har vi utvecklat ett komplett sortiment av lacker som möter våra kunders 

krav på slitstarkt golvskydd. Med UV-lacker kan golvproducenten färdigställa golvet 

redan i fabriken. Det kan sedan snabbt ”klickas” på plats, läggas ”flytande” eller limmas 

mot undergolvet för bästa komfort. Att lägga ett trägolv har aldrig varit enklare!



För att få en vacker träyta måste man behandla golvet på rätt sätt ända från grunden. 

Efter slipning och före lackning bör man applicera en grundlack. Den styr träets 

färgsättning samtidigt som den minskar risken för sidlimning. Innan du applicerar grund- 

och topplack ska du bestämma om du vill förändra och förnya golvets utseende med en 

infärgning. När golvet färgats och grundlackats väljer du en lämplig topplack. På följande 

sidor finner du allt du behöver. 

Att skapa ett vackert golv

Konsten att behandla  
 ytan på rätt sätt

Topplack

Topplack

Grundlack

Infärgning 

Ren träyta

Oavsett om du vill skapa en exklusiv, blank yta i en boutique, en mysigt rustik känsla i ett 

kök eller ett slitstarkt golv i en sporthall, har Bona lösningen på ditt problem. 

Golvlacker

Bona var tidigt ute med vattenburna lacker och idag erbjuder vi ett komplett, innovativt 

sortiment av lacker framtagna med miljön i åtanke. Välj mellan blank, matt och sidenmatt. Vi 

har lacker för alla krav, från golv i hemmiljö till högtrafikerade affärslokaler och sportarenor. 

Den önskade finishen

Golvoljor 

Bonas oljor är baserade på tallolja, vilket ger träet en rik varm infärgning. De är koboltfria och 

framställda av förnyelsebara råvaror. Bona har oljor för såväl inomhus- som utomhusbruk. 

Bona Naturale

Behåll det naturliga utseendet och känslan av rent obehandlat trä. Bona Naturale är en 

ny, unik golvbehandling som skyddar och bevarar trägolv på ett naturligt sätt. Med denna  

ytbehandling kan du även reparera mindre golvskador helt osynligt. Bona Naturale ser ut 

som trä och känns som trä. För dig som gillar oljade golv men inte har tid och lust med 

underhållet. Bona Naturale har en slitstark underhållsfri yta.



100% Glans, blank 50% Glans, sidenmatt 25% Glans, matt 0% Glans, extra matt

Var ett trägolv ligger har betydelse för dess skötselbehov och grad av slitage. Därför har 

vi delat in vårt sortiment i två grupper: hemmiljö och offentlig miljö. Golv i sporthallar har 

väldigt speciella och unika behov som bäst tillgodoses med Bona Sportive-systemet. 

Olika behov – Olika behandlingar

Slitstyrka

Starkt slitage

Medelstarkt slitage

Lätt slitage (hemmiljö)

A
nt

al
 v

ar
v 

in
na

n 
50

 %
  

av
 y

ta
n 

ha
r 

nö
tt

s 
bo

rt
 

mg/100 varv

2500

5000

7500

Håll utkik efter olika symboler som står för vissa viktiga produktegenskaper. En del av 

dessa egenskaper gör dels att våra produkter är unika på marknaden, dels att de är ett 

hållbart val på lång sikt. 

Låg halt av VOC 
Låga halter av flyktiga ämnen (VOC; 
Volative Organic Compounds) ger en 
bättre livs- och arbetsmiljö.

Vattenburen
Bona har varit ledande i att 
förändra produkterna från 
lösningsmedelsbaserade till 
vattenburna.  

EU-blomman, den europeiska 
motsvarigheten till Svanen.
EU-blomman säkerställer att 
endast de allra bästa produkterna, 
med minst miljöpåverkan, får bära 
Ecolabel-märket.Tvärbindning eller förnätning

En formel med tvärbindning där 
luftens syre agerar härdare. Ger 
2-komponentproduktens fördelar.

EMICODE
En kvalitetsstämpel för limmer 
m.m. som avger låga emis-
sioner. Stämpeln utdelas av 
organisationen Association 
for the Control of Emissions 
in Products for Flooring Instal-
lation, Adhesives and Con-
struction Products.

NMP-fri 
NMP är ett farligt 
lösningsmedel som är  
vanligt förekommande i lack.



Offentlig miljö

Vid utformningen av ett golv i offentlig miljö måste hänsyn tas till såväl funktion som 

design. Vilka är kraven på hållbarhet, halksäkerhet, underhåll och design? Önskas en 

blank eller matt yta? Alla dessa faktorer är viktiga vid valet av ytbeläggning. Vare sig 

golvet du ska ytbehandla finns på en flygplats eller ett bibliotek kan Bona erbjuda en 

lösning anpassad till dina praktiska och estetiska önskemål. 

Klarar miljöer med starkt slitage

Ett liv på trä

Bona Traffic ger en transparent men slitstark yta 

som lämpar sig för t.ex. museer och flygplatser. Välj 

mellan tre olika versioner utifrån dina specifika krav.

Hårda fakta



Bona Oil 45 och 90 ger en matt yta 
med unik lyster. För obehandlade 
trägolv som utsätts för normalt till 
starkt slitage. Tillverkad av träolja 
för trägolv.

Bona Oil 45/90

En slitstark 2-komponentlack för 
golv med hög exponering för kemi-
kalier. Lämpar sig för hårsalonger, 
kök eller tandkliniker. Som namnet 
antyder flyter den ut otroligt väl och 
ger en perfekt yta.

- Bona Flow Blank
- Bona Flow Sidenmatt

Bona Traffic ger en transparent och 
mycket slitstark yta som lämpar sig för 
t.ex. museer och flygplatser. Välj mellan tre 
olika versioner utifrån dina specifika krav.

- Bona Traffic Sidenmatt
-  Bona Traffic Matt, "Invisible protection"
- Bona Traffic Anti-slip, halksäker lack

Bona Flow 2-komponentlack Bona Traffic 2-komponentlack

Produktsortiment för offentlig miljö

Bona Mega är baserad på en s.k. 
”förnätande tvärbindningsteknik” 
och har prestanda som en 2-kom-
ponentlack – trots att ingen härdare 
behöver tillsättas. Det är syret i luften 
som agerar Bona Megas härdare. 
Finns i fyra versioner och är det per-
fekta valet för kök, kontor och korri-
dorer.

- Bona Mega Blank
- Bona Mega Sidenmatt
- Bona Mega Matt
- Bona Mega Extra Matt

Bona Mega 1-komponentlack

Vårt sortiment för offentlig miljö täcker alla behov. Beläggningarna har god till mycket 

god slitstyrka och tål livlig trafik. Det är bara att bestämma om du önskar ett lackat, 

naturligt eller oljat utseende.

Bona Hard Wax Oil ger en behaglig och 
naturlig yta med hög motståndskraft 
mot vatten och fukt, tack vare en 
blandning av härdande naturliga oljor 
och vaxer.

Bona Hard Wax Oil

Behåll det naturliga utseendet och 
känslan av rent obehandlat trä. Bona 
Naturale är en ny, unik golvbehandling 
som skyddar och bevarar trägolv 
på ett naturligt sätt. Med denna 
ytbehandling kan du även reparera 
mindre golvskador helt osynligt. Bona 
Naturale ser ut som trä och känns 
som trä. För dig som gillar oljade 
golv men inte har tid och lust med 
underhållet. Bona Naturale har en 
slitstark underhållsfri yta.

Bona Naturale, 2-komp.



Hemmiljö

Ett trägolv är något som betyder mycket i ett hem. När du ska behandla ett trägolv i 

hemmet måste du fatta ett antal beslut. Önskar du ett matt eller blankt utseende? Lackat 

eller oljat? Hur hårt slitage kommer golvet att utsättas för? Har du husdjur hemma som 

kan repa golvet?

För hemmiljö erbjuder Bona såväl lacker som oljor samt en helt ny behandling – Bona 

Naturale. Valet är helt och hållet ditt när det gäller att uttrycka din personlighet genom 

ditt trägolv! Bona Novia sätter ny standard för golvlack tack vare att den är mycket lätt 

att använda samt att den har minsta möjliga miljöpåverkan.

Vackra golv i våra hem

Ett liv på trä

Bona Novia har tilldelats EU:s utmärkelse 

EU-blomman, det är vi stolta över.

Hårda fakta



Med vårt sortiment för golv i hemmiljö kan du ge golvet en yta som passar din smak. 

Välj mellan en lack för varmare infärgning eller en ytbehandling som ger ett naturligt eller 

oljat utseende. Vi har även golvlacker med funktionella egenskaper som reptålighet eller 

beständighet mot kemikalier eller mot svarta klackmärken.

Produktsortiment för hemmiljö

Bonas oljor ger trägolvet ett matt, 
naturligt utseende med en unik 
lyster samt ett hållbart skydd. 
Använd Bona Oil 90 för snabba 
arbeten. För större ytor som tar 
längre tid att behandla, väljer du 
Bona Oil 45.

Bona Oil 45/90Bona Novia.

Bona Novia är en kombination av 
grundlack och topplack i samma 
produkt som ger en jämn och 
varm infärgning. Förnätnings-/
tvärbindningstekniken ger extra 
styrka, vilket gör produkten till ett bra 
val för alla golv i hemmiljö

- Bona Novia Blank
- Bona Novia Sidenmatt
- Bona Novia Matt

Bona Naturale är en unik 
ytbehandling som skyddar och 
bevarar trägolv på ett naturligt sätt. 
Den behöver endast appliceras  
i två lager och det innebär att hela 
arbetet blir klart samma dag

Bona Naturale

Bona Hard Wax Oil ger en 
behaglig och naturlig yta med hög 
motståndskraft mot vatten och 
fukt, tack vare en blandning av 
härdande naturliga oljor och vaxer.

Bona Hard Wax Oil



Grundlacker

Att behandla trägolv handlar om mer än själva ytan. Ibland räcker det inte att enbart applicera 

en topplack eftersom det kan leda till problem med golvets rörelse vid olika luftfuktigheter, 

s.k. sidlimning. Därför har vi utvecklat grundlacker för behandling av den trärena ytan.

Vi erbjuder ett stort utbud av grundlacker med olika egenskaper – snabbtorkande, 

infärgande samt för olika typer av appliceringsmetoder. Att förbehandla golvet handlar 

även om att vara kreativ och bestämma sig vilken färg golvet skall få. 

Bonas grundlacker kännetecknas av vårt miljö- och säkerhetstänkande. Alla våra grundlacker 

är vattenburna; några är till och med EMI-certifierade för mycket låga emissioner.

Förbehandla rätt

Ett liv på trä

Bona Prime Amberseal ger ett trägolv en varm 

och rik infärgning. Denna produkt är ett naturligt 

och säkert alternativ, tack vare utmärkt slittålighet, 

låga emissioner och kort torktid.

Bona Prime Amberseal



Bona Naturale Base är avsedd 
för applicering före Bona Naturale 
2-komp., för minskad risk för sidlim-
ning och missfärgning.

Bona Naturale Base

Vårt sortiment av grundlacker

Bona Prime Deep är en oljebaserad 
primer som lyfter fram trästruktur, 
ådringsmönster och färg på ett 
sätt som tidigare endast var möjligt 
med en produkt med hög halt av 
lösningsmedel. Bona Prime Deep 
är enkel att påföra utan risk för 
överlappning och innehåller mindre 
än 10% VOC, flyktiga ämnen.

Bona Prime Deep

Bona Prime Trowel är en 1-kompo-
nent grundlack avsedd för applice-
ring med en spackel.

Bona Prime Trowel

Bona Prime Intense är en 1-kom-
ponent grundlack av 100% po-
lyuretan. Bona Intense ger en rik 
infärgning samt ett tjockare skikt 
på träytan, vilket ökar slitstyrkan av 
den totala lackytan. Den är använ-
darvänlig och ger minskad risk för 
sidlimning.

Bona Prime Intense

Bona Prime Classic är en 1-kom-
ponent akrylatbaserad grundlack 
med hög torrhalt. En trotjänare som 
har levererat tillförlitliga resultat se-
dan 1996. Den ger ytan ett välfyllt 
utseende och minskar genom sin 
elasticitet risken för sidlimning. För 
golv och miljöer där den relativa 
fuktigheten varierar mycket.

Bona Prime Classic

I vårt sortiment finns ett stort urval av grundlacker med olika egenskaper.



Sport

Bona vet hur viktigt det är att produkter samarbetar för att uppnå bästa prestanda. 

Ingenstans stämmer detta lika bra som på golv i sporthallar. Därför har vi utvecklat 

Bona Sportive-systemet, ett program av produkter och tjänster för installation, underhåll 

och renovering av trägolv i sporthallar. Då alla produkter kommer från en och samma 

leverantör kan du vara säker på att alla produkter i Bona Sportive-systemet är optimerade 

för användning såväl sinsemellan som tillsammans med andra Bonaprodukter.

En av de största fördelarna med Bona Sportive-systemet är en låg total kostnad på 

lång sikt. Att installera eller renovera ett sportgolv är en stor investering, men med Bona 

Sportive-systemet betalar sig investeringen tillbaka snabbt. 

Maximala prestationer kommer  
inte av sig själv

Ett liv på trä

Bona Sportive-systemet har fått förstärkning i 

laget genom den nya linjemarkeringsfärgen Bona 

Sportive Paint. Färgen har många fördelaktiga 

egenskaper, såsom utmärkt utflytning, vidhäftning, 

täckförmåga samt kort torktid.

Hårda fakta 

Bona Sportive-systemet rekommenderas av 

internationella basketförbundet (FIBA).



En snabbtorkande 1-komponent 
vattenburen färg, avsedd för 
målning av såväl linjemarkeringar 
som hela zoner och sargar. Finns 
i åtta olika kulörer.

Bona Sportive Paint

Bona Sportive Cleaner är ett kon-
centrerat, lätt basiskt rengörings-
medel, speciellt avsett för frekvent 
rengöring av lackade sportgolv.

Bona Sportive Cleaner

Maximala prestationer ger resultat

Ett koncentrerat alkaliskt grovren-
göringsmedel, speciellt avsett för 
kraftig rengöring av sportgolv

Bona Sportive Cleaner Plus

Bona Sportive Primer är en 1-kom-
ponent vattenburen grundlack. Den 
har lång öppentid, vilket förenklar 
appliceringen och ger en jämn infär-
gning av träet med minimal risk för 
sidlimning.

Bona Sportive Primer

Bona Sportive Finish är en 2-kom-
ponent vattenburen topplack av 
100% polyuretan som uppfyller EN 
14904 och DIN 18032. Den har god 
tålighet mot slitage, slag och repor.

- Bona Sportive Finish Blank
- Bona Sportive Finish Matt

Bona Sportive Finish.

Vårt sportsortiment omfattar allt som behövs för att skapa ett golv av toppklass. 

Från primers och lacker till linjemarkeringsfärger och rengöringsprodukter



Bona Mix&Fill är ett golvspackel som 
är avsedd att blandas ut till lämplig 
konsistens med fint slipdamm från 
det aktuella golvet. Allt för att erhålla 
samma färgnyans som golvet. Fyller 
springorna maximalt och torkar 
snabbt.

Bona Mix&Fill Plus

Med Bona Deck Oil får terassen 
det skydd den behöver för att kun-
na hålla länge. Bona Deck Oil är 
enkel att applicera, torkar snabbt 
och är fri från kobolt och skadliga 
bekämpningsmedel. Nu med tre 
olika kulörer att välja mellan.

Bona Deck Oil

Vissa golv kräver specialprodukter. När du behöver betsa ett golv, fylla i springor eller

punktlaga en yta – då har vi lämpliga produkter

Produkter för specialgolv

Bona Gap Master är en silikonfri 
fogmassa avsedd för fyllning av 
skarvar mellan parkettstavar samt 
runt golvsocklar och dörrtrösklar. 
Bona Gap Master finns i 14 olika 
kulörer för att garanterat kunna 
matcha just ditt golv. 

Bona Gap Master

Bona Create är en oljebaserad 
bets för trägolv som kan täckas 
med alla Bonas lacker och oljor. De 
inbördes blandbara färgerna ger 
Bona Create en jämn och vacker 
infärgning av träet. Välj allt ifrån 
ljust nordiskt vitt till ebenholtzsvart 
Rock‘n Roll.

Bona Create

Earth Lava Coal

Aqua Flora Stone

Ice Amber Pure



”Jag har alltid tyckt att det har 
varit jobbigt att lägga på bets. Att 
betsa en stor yta innebär en stor 
påfrestning på knäna!

Därför var det jättebra att jag 
upptäckte Bonas nya Bona 
Create som med låg halt av 
VOC, flyktiga ämnen, som kan 
appliceras med polermaskin. 
Jag behöver inte offra knäna och 
arbetet blir enklare.”

Niall Duffin – golvläggare
Dublin, Irland

”Det betyder verkligen mycket för 
mig att få arbeta med Bona och 
deras produkter. Inte nog med 
att Bonas produkter är jättebra, 
deras support hjälper mig 
dessutom att öka min omsättning. 

Bona är min affärspartner! Jag ser 
fram emot många nya produkter 
och en framgångsrik tid framöver 
tillsammans med Bona.

Manuel Pintori – parkettläggare och ägare av en Bona-
butik, Pintori Fussbodentechnik, Stuttgart, Tyskland

”Jag rekommenderar definitivt 
Bona till andra golvproffs . Bona 
Traffic är överlägset allt annat på 
marknaden som jag har provat. 

Bonas informativa broschyrer är 
väldigt bra att ge till kunderna. Jag 
rekommenderar varmt Bona till 
alla kollegor och kunder.” 

Håkan Strömberg – entreprenör/installatör och 
golvslipare, Håkans Golv Simrishamn,

”Nu är det tre år sedan jag senast 
använde lösningsmedelsbaserade 
produkter; jag använder dem inte, 
offererar dem inte, rekommenderar 
dem inte. Jag kan inte se någon 
anledning att använda dem när det 
finns Bonaprodukter.

Bonas produkter är bättre, 
hälsosammare och enklare att 
använda. Och Bonas tekniska 
support är minst lika bra som någon 
annan leverantörs.”

Alex Santwyk – entreprenör, Santwyk Floors 
Jan Juc, Australien

”Jag har använt alla slags 
produkter i mitt arbete utan att 
inse att jag utsattes för risker. 
En dag blev jag erbjuden att 
prova Bonas produkter. Jag 
överraskades av produkternas 
kvalitet och att de inte avger några 
illaluktande eller skadliga ämnen.

Sedan dess har jag alltid använt 
Bonaprodukter och jag har även 
distribuerat dem i tre år.”

Antonio Cáceres – distributör och entreprenör, 
Company Detecpa, Spanien

Röster runtom i världen
”Jag har använt Bonas produkter 
under de senaste sex åren och 
under alla dessa år har mina 
kunder blivit mycket nöjda med 
slutresultatet. Den största fördelen 
med en Bonaprodukt är kvaliteten.

Tack vare Bonas tekniska support 
har jag och mina medarbetare 
tillsammans kunnat hitta nya 
produkter och lösa tekniska 
problem tillsammans” 

Alex Teh – entreprenör/installatör,  
Kuala Lumpur, Malaysia



Bona grundades 1919 och är en världsledande innovatör med ett unikt system för 

installation, renovering och underhåll av trägolv. Genom dotterbolag och distributörer har vi 

lokal närvaro i över 50 olika länder, så att vi kan ha nära kontakt med kunder och hantverkare.

Bona - Med Passion för trägolv.


