
Bona Craft Oil 2K Assortiment 2017
Een complete brochure met alle informatie.

De unieke formule van deze parketolie zorgt voor een 

snelle droging en de allerbeste bescherming.

Inclusief

Nieuwe

Producten



VOORWOORD
Beste Vakmensen,

Iets meer dan een jaar geleden hebben wij de Bona Craft Oil 2K geïntroduceerd en 

ondertussen kunnen wij terugkijken op een lancering die onze stoutste dromen heeft 

overtroffen. Wij willen de inmiddels grote groep vaste gebruikers bedanken voor hun 

vertrouwen in ons product. Op Social Media worden er elke dag weer positieve reacties 

geplaatst door bestaande èn nieuwe gebruikers en daar zijn wij als team Bona Benelux 

heel blij mee en trots op.  

Gebruikers van de Bona Craft Oil 2K: ga vooral zo door en bedankt voor het gebruiken 

van ons systeem 
Voordat ik u vertel welke Nieuwe Producten wij aan het Bona Olie Assortiment hebben toegevoegd, welke u uitvoerig 

beschreven ziet in deze brochure, wil ik graag een paar ervaringen en meningen van klanten met u delen. 

Parketolie afwerken met parketlak

Een grote groep gebruikers besluit om de Bona Craft Oil 2K af te werken met één van de Bona Traffic parketlakken, waarvan 

Bona Traffic Natural de hardloper is. Ondanks dat het extra afwerken met één van deze parketlakken niet per se noodzakelijk is 

doet men dit toch. Maar waarom?

Wij hebben eens rondgevraagd: door de jarenlange ervaringen die de vakmensen hebben opgedaan met diverse parketoliën 

- en met name de lichte oliën zoals een onbehandelde look, wit en diverse grijstinten - was men toch op zoek naar een 

bescherming van de olie. De hoofdreden hiervoor was dat men toch zag dat deze “lichte oliën” op den duur lastig door de 

consument of projectmatig door schoonmaakbedrijven schoon te houden waren en looppaden na verloop van tijd zichtbaar 

werden.

In het verleden bestonden er al diverse 1-component parketoliën welke afgelakt konden worden, maar door de lange 

droogtijden tussen het aanbrengen van de parketolie en de aflak èn diverse bijkomende werkzaamheden en risico’s bleven deze 

systemen minder betrouwbaar. De Research & Development afdeling van Bona is er, na langdurig onderzoek en vele tests, in 

geslaagd een betrouwbaar systeem te lanceren: Bona Craft Oil 2K, een 2-componenten parketolie. En wij kunnen inmiddels één 

belangrijke conclusie trekken: na ruim 14 maanden verkoop en uitgebreide praktijkervaring is dit een zeer betrouwbaar systeem 

gebleken.

Meest gebruikte olie-lak combinatie

Eén van de olie-lak combinaties die er echt uit springt betreft de kleur Sand; dit is één van de lichte kleuren parketolie Bona 

Craft Oil 2K, welke meestal afgewerkt wordt met Bona Traffic Natural. Hierover raakt men maar niet uitgesproken als één van 

onze vertegenwoordigers weer bij een klant binnenstapt die deze combinatie heeft gebruikt en ook op de Social Media wordt er 

constant lovend over gesproken.

Succesvol project

In januari van dit jaar heb ik een bezoek gebracht aan het American Hotel in Amsterdam (dit was onze eerste projectvloer in 

Nederland met de Bona Craft Oil 2K begin januari 2016, zie foto op pagina 4 van deze brochure). Tijdens dit bezoek kon ik maar 

één conclusie trekken: de bestaande gebruikers hebben gelijk! “Bona Craft Oil 2K is een topproduct” en deze vloer is nog niet 

eens extra afgewerkt met één van de Bona Traffic parketlakken, kunt u nagaan…..

Veel plezier met het lezen van deze brochure.

Eric Tersteeg

Area Manager Region West Benelux & UK

      Veel succes voor de bestaande gebruikers en nogmaals bedankt!

      Nieuwe gebruikers, wacht niet langer en probeer èn overtuig uzelf.

2



3

Bona Craft Oil 2K geeft de natuurlijke, verrijkte uitstraling en 
het gevoel van een geoliede houten vloer in combinatie met 
een uitstekende slijtvastheid.
De unieke formule, gemaakt van gemodificeerde, plantaardige olie, biedt ook een snellere droogtijd en een zeer 

goede water- en vlekbestendigheid. Door de lange open tijd is de parketolie eenvoudig te verwerken en het is 

geschikt voor de meeste houtsoorten – waaronder moeilijke types zoals kambala, kersen en walnoot. 

Bona Craft Oil 2K is verkrijgbaar in 11 stijlvolle standaardkleuren plus een breed scala van aangepaste kleuren. 

Verkrijg bijvoorbeeld een kleur die overeenkomt met een bestaande vloer of een uitstraling die perfect past in uw 

ontwerpschema (volgorde Bona Olie Kleurenwaaier, zie pagina 6). 

Bona Craft Oil 2K is standaard verkrijgbaar in deze 11 kleuren. De kleuren zijn oneindig onderling te mengen. Neem hiervoor 

contact op met uw Bona Verkoopadviseur voor meer informatie over het maken van aangepaste kleuren voor uw project.

Alle Bona afwerkproducten zijn zo ontwikkeld dat er veilig en schoon mee gewerkt kan worden en dat ze zo min 

mogelijk impact hebben op het milieu. Bona Craft Oil 2K is geen uitzondering – het heeft een zeer laag gehalte aan 

oplosmiddelen (minder dan 4%), waardoor het één van de veiligste en zuiverste parketolieën is om mee te werken.

Voor oppervlakken waar een zeer hoge duurzaamheid is vereist, zoals bijvoorbeeld op vloeren in luchthavens of op 

vloeren in andere drukke, openbare of commerciële gebouwen, kan Bona Craft Oil 2K worden overgelakt met één 

van de Bona Traffic parketlakken.

Vloeren die behandeld zijn met Bona Craft Oil 2K zijn klaar voor licht gebruik na slechts 8 uur en kunnen eventueel 

worden overgelakt na 12 uur (de kleur 2K Neutral zelfs al na 8 uur).

SandFrostLight 
Grey

AshOld 
Grey

Invisible Neutral 
Light

Neutral Umbra ClayGraphite

De Ster van het Bona Olie Systeem
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Kenmerken

•	 Een zeer duurzame afwerking voor houten vloeren

•	 Zeer water- en vlekbestendig en bestand tegen chemicaliën

•	 Plaatselijk te repareren

•	 Onderling mengbare kleuren

•	 Snelle uitharding – vloeren klaar voor licht gebruik na 8 uur

•	 Geschikt voor veel tropische houtsoorten

•	 Extreem hoge mate van verzadiging

•	 Een zeer laag gehalte aan oplosmiddelen – minder dan 4%

•	 Opbrengen met een rubber wisser, spaan, kwast en een boenmachine

•	 Kan eventueel worden overgelakt met één van de Bona Traffic 

parketlakken voor een grotere duurzaamheid

•	 Voldoet aan de EN 71-3 normering voor veilig gebruik op 

kinderspeelgoed

American Hotel, Amsterdam: Bona Craft Oil 2K (Neutral) op Wengé

LAAG
VOS

gehalte

KOBALT
VRIJ

Kan worden 

overgelakt 

met

Bona Traffic 

parketlak
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Amerikaans rood eiken behandeld met Bona Craft Oil 2K (Neutral)
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Bona Olie: diverse Monstermaterialen

De TOP 10 van de Bona Craft Oil 2K kleuren

 Light Grey   Old Grey   Ash   Frost   Sand   Invisible   Neutral Light

 Neutral   Umbra   Graphite

Wij hebben bewust voor een top 10 gekozen: de meest gevraagde kleuren van Nederland 

van dit moment die in vrijwel alle gevallen tot een goede keuze zullen leiden (de Bona Craft 

Oil 2K is ook standaard leverbaar in de kleur Clay, zie pagina 3). Goed om te weten: zit de 

juiste kleur er niet bij, dan zijn de kleuren oneindig onderling te mengen. Meer info hierover? 

Maak hiervoor een afspraak met uw Bona Verkoopadviseur.

Belangrijk om te weten: ofschoon de Bona Craft 2K al een hoogwaardige bescherming 

biedt voor de vloer kan deze nog verder beschermd worden door de vloer te beschermen 

met de Bona Traffic HD voor de allerhoogste slijtvastheid, of de Bona Traffic Natural voor 

een onzichtbare beschermlaag. In beide gevallen wordt het onderhoud tot een minimum 

beperkt.

Om de verkoop te ondersteunen zijn er diverse monstermaterialen beschikbaar:

•	 Monsterpotjes: kleine monsterpotjes gevuld met de 1K versie van de Bona Craft Olie, 

om ter plaatse aan te brengen op een klein vlak. Leverbaar in alle 11 standaardkleuren.

•	 Kleurenwaaier: een vernieuwde Bona Top 10 kleurenwaaier, waarvan de helft van elk 

plankje alleen met olie is afgewerkt, de andere helft bovendien met de Bona Traffic 

Natural.

•	 Monsterbord: een handzaam monsterbord met alle 10 de kleuren, voor 1/3 deel 

afgewerkt met alleen de hoogwaardige Bona Craft Olie 2k, 1/3 voorzien van twee extra 

lagen Bona Traffic HD mat en 1/3 voorzien van twee extra lagen Bona Traffic Natural.

Bona Olie Systeem – de andere spelers

Bona Tone: unieke effecten
Als u op zoek bent naar de echte Scandinavische sfeer of een diepere, rijkere kleuring van de houten 

vloer, dan kunt één van de Bona Tones toepassen vóór gebruik van Bona Craft Oil. Door elke Tone 

behandeling verkrijgt u een uniek 2-dimensionaal effect waardoor elke lijn, knoest of contour van het 

hout prachtig benadrukt wordt.

Bona Nordic Tone geeft intensief witte accenten en remt elke vergeling van het oppervlak.

Bona Rich Tone Grey geeft een rijke, donkergrijze verkleuring - een donker rokerig resultaat.

KOBALT 
VRIJ

LAAG
VOS

gehalte

Bona Mix Colour
Een nog intenser effect kan worden bereikt door één van de kleuren Bona Mix 

Colour toe te voegen (een geconcentreerd pigment pasta) aan de Bona Tone 

behandelingen. U kunt kiezen uit wit, grijs, mahonie, walnoot of zwart om de 

uiteindelijke kleur intensiever te maken of te veranderen.

NB: geoliede houten vloeren voorbehandeld met Bona Mix Colour en de Bona 

Tones kunnen niet worden afgewerkt met parketlak.

Wanneer er extra duurzaamheid is vereist, gebruik dan geen Bona Tone of 

Bona Mix Colour, maar behandel de vloer alleen met Bona Craft Oil en één 

van de Bona Traffic parketlakken.

KOBALT 
VRIJ

LAAG
VOS

gehalte

Heeft u interesse? Neemt u dan even contact op met uw Bona verkoopadviseur of de binnendienst in Haarlem.



Creëer uw effect

Hoe een echte, natuurlijke  
uitstraling te verkrijgen 

Wat heeft u nodig:

•	 Bona Craft Oil 2K (Neutral – als voorbeeld, voor overige kleuren, zie pagina 3)

•	 Bona rubber wisser, spaan, kwast en een boenmachine

•	 Rode of beige pad voor boenen

•	 Katoenen doek

•	 Bona Wool Pad

Stap voor stap:

1. Bereid de vloer voor volgens de aanbevolen schuurmethode – zie hieronder. 

2.  Breng een dunne laag gemixte olie aan op de vloer. Grote vloeren in vakken verdelen en werk nat in nat.

3. Laat het hout de olie ongeveer 15-30 minuten absorberen.

4. Boen het oppervlak met een boenmachine en een rode of beige pad.

5.  Vervolgens droogboenen met doeken onder een boenmachine.

6.  Boen het oppervlak na met een Bona Wool Pad voor een perfect eindresultaat.

7. Laat de vloer tenminste 8 uur drogen alvorens deze te betreden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens de 

verwerking en tijden het droogproces.
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Bona Craft Oil 2K – Neutral

Bona Schuurmethode voor kleuren en gepigmenteerde olie

Grofschuren Medium schuren Fijnschuren

Bona 8700

Belt/FlexiSand en

Power Drive

Bona 8300

Belt/FlexiSand en  

Power Drive

Bona Diamond Abrasives

FlexiSand en  

Power Drive

Korrel 50 Korrel 80Korrel 80 Korrel 100
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Gebruik Bona Craft Oil 2K  
om de vloer te kleuren

Wat heeft u nodig:

•	 Bona Craft Oil 2K (Ash – als voorbeeld, voor overige kleuren, zie pagina 3)

•	 Bona rubber wisser, spaan, kwast en een boenmachine

•	 Rode of beige pad voor boenen

•	 Katoenen doek

•	 Bona Wool Pad

Stap voor stap:

1. Bereid de vloer voor volgens de aanbevolen schuurmethode – zie pagina 7. 

2. Breng een dunne laag gemixte olie aan op de vloer. Grote vloeren in vakken verdelen en werk nat in nat.

3. Laat het hout de olie ongeveer 15-30 minuten absorberen.

4. Boen het oppervlak met een boenmachine en een rode of beige pad.

5.  Vervolgens droogboenen met doeken onder een boenmachine.

6. Boen het oppervlak na met een Bona Wool Pad voor een perfect eindresultaat.

7. Laat de vloer tenminste 12 uur drogen alvorens deze te betreden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens de 

verwerking en tijden het droogproces.

Bona Craft Oil 2K (Ash)

Creëer uw effect

Bona Craft Oil 2K (Ash) geeft een rustige 

uitstraling aan Victoriaanse planken
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Warme kleuren en een oppervlak 
met ultieme duurzaamheid 

Wat heeft u nodig:

•	 Bona Craft Oil 2K (Umbra – als voorbeeld, voor overige kleuren, zie pagina 3)

•	 Bona rubber wisser, spaan, kwast en een boenmachine

•	 Rode of beige pad voor boenen

•	 Katoenen doek

•	 Stofzuiger

•	 Bona Traffic HD of Bona Traffic Natural

•	 Bona lakroller

•	 Bona Scrad Pad

Stap voor stap:

1. Bereid de vloer voor volgens de aanbevolen schuurmethode – zie pagina 7. 

2.  Breng een dunne laag gemixte olie aan op de vloer. Grote vloeren in vakken 

verdelen en werk nat in nat.

3. Laat het hout de olie ongeveer 15-30 minuten absorberen.

4.  Boen het oppervlak met een boenmachine en een rode of beige pad.

5. Vervolgens droogboenen met doeken onder een boenmachine.

6. Laat de vloer tenminste 12 uur drogen (de kleur 2K Neutral 8 uur).

7. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig wanneer het volledig droog is.

8. Breng twee lagen Bona Traffic HD of Bona Traffic Natural aan met een lakroller.

Bona Craft Oil 2K (Umbra) overgelakt 

met Bona Traffic HD*

Creëer uw effect

Bona Craft Oil 2K (Umbra) is gebruikt om een gelijkmatige kleur te verkrijgen op deze 

gerenoveerde, gevarieerde patroonvloer. Door het aflakken met Bona Traffic HD* is 

deze vloer in een drukke, openbare ruimte voorzien van een ultieme bescherming.

* In deze voorbeelden is

Bona Traffic HD gebruikt.

Voor een meer natuurlijke

uitstraling kunt u ook

Bona Traffic Natural 

toepassen.



Onderhoud en Reiniging
Bona Soap - reinigingsmiddel voor geoliede vloeren - 

voor de intensieve reiniging

Voor effectieve verwijdering van vuil en vlekken op 

geoliede houten vloeren. Speciale formule om de 

vloer in de beste conditie te houden. Bona Soap 

voedt het oppervlak en laat een dunne film achter die 

eventueel kan worden opgeboend voor extra glans.

Inhoud: verzeepte olie. Verdunnen met water.

Bona Care Oil - onderhoudsolie

Een speciale formule om vloeren die zijn behandeld 

met Bona Craft Oil 2K te onderhouden. Bona Care 

Oil is gemaakt van een unieke mix van verschillende, 

plantaardige oliën en heeft een uitstekend en snel 

indringingsvermogen; het vult de poriën van het hout 

voor een langdurige en superieure bescherming. Het 

product is sneldrogend, heeft een laag VOS-gehalte 

en geeft nauwelijks geur af. Eenvoudig te verwerken.
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NIEUW

Naast de

neutrale kleur

nu OOK verkrijgbaar

in de kleuren

grijs en wit

KOBALT 
VRIJ

LAAG
VOS

gehalte

1,0 L
68521   Rev. 2017/02

GREY

1,0 L
68520   Rev. 2017/02

WHITE
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Bona Deep Clean System - diepe reiniging

Bona PowerScrubber, een krachtige en compacte 

schrobzuigmachine, in combinatie met het professionele 

reinigingsmiddel Bona Deep Clean Solution verwijdert 

met gemak het hardnekkigste vuil van houten vloeren. 

Ideaal voor grotere oppervlakken zoals scholen, 

bibliotheken, openbare gebouwen en andere publieke of 

commerciële omgevingen.

Bona Wax Oil Refresher - betere bescherming

Kan gebruikt worden op Bona Craft Oil, waar 

een betere bescherming tegen water en morsen 

is vereist. Voor het zacht verwijderen van vuil en 

strepen. Speciale formule voor wekelijks gebruik, 

om de vloer in zijn beste conditie te bewaren. 

Sneldrogend en eenvoudig aan te brengen.

Bona Reiniger voor geoliede vloeren - 

voor de wekelijkse reiniging

Oliereiniger speciaal ontworpen voor het 

reinigen van geoliede houten vloeren. Veilig, 

gebruiksvriendelijk en effectief. Reinigt en voedt

tegelijkertijd het oppervlak. Verkrijgbaar in een 

850 ml cartridge en een can van 2,5 liter navulling. 

Kant-en-klaar product, hoeft niet verdund te 

worden.

Bona Spray Mop - nu 3 types

 Bona Spray Mop voor houten vloeren

 Bona Spray Mop voor geoliede houten vloeren

 Bona Spray Mop voor laminaat en PVC vloeren

Ideaal voor elke dag reinigen. Eénmaal

monteren en dan is het simpelweg

sprayen&wissen. Verpakking: 1 cartridge

met Bona Reinigingsmiddel + de blauwe 

Bona Microfiber Cleaning Pad.

LAAG
VOS

gehalte

Bona produceert ook parketlijm, parketlakken,  

schuurmachines en schuurmaterialen. 

Meer informatie op www.bona.com

Reinigen van houten vloeren in woonhuizen

NIEUW

Bona Spray Mop

voor geoliede

houten vloeren

Biedt extra

bescherming.

Voedt het

oppervlak



Passie voor Houten Vloeren

Sinds de oprichting in 1919 is Bona een 

wereldwijd toonaangevend, innovatief bedrijf 

met een uniek systeem voor de behandeling van 

houten vloeren. Via dochterondernemingen en 

distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer 

dan 70 verschillende landen, waardoor wij dicht 

bij onze klanten staan.

Door onze lange verbintenis en onze passie 

voor houten vloeren kunnen wij langdurige 

en duurzame resultaten bieden voor de 

professionals en de vloereigenaren.

Bona Benelux BV

Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel.: +31 (0)23 542 18 64
Fax: +31 (0)23 542 13 06
E-mail: bona.nl@bona.com

www.bona.com


