
Ferramentas para uma maior potência e versatilidade

Segmentos facilmente intercambiáveis

Lixa até chegar à madeira virgem

Amola eficientemente o betão

Para todo o tipo de exigências na lixagem

Ferramentas para o sistema  
Bona FlexiSand Pro System 
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O sistema Bona FlexiSand Pro System é a nossa resposta inovadora para um processo de trabalho 
mais simples e agradável: uma solução flexível para todo o tipo de desafios relacionados com 
a instalação e o tratamento de pavimentos. Entre estas ferramentas, totalmente compatíveis, 
incluem-se pratos modernos para a lixagem que se podem acoplar às máquinas Bona FlexiSand 
1.5 ou 1.9. Desfrute de uma lixagem eficiente em qualquer direção até chegar à madeira virgem, 
ou de uma lixagem intermédia, de uma lixagem fina, ou inclusivamente no momento de amolar 
superfícies de betão, obtendo resultados surpreendentes.

Lixagem

Lixagem de pavimentos de madeira

Lixagem de betão 

Ferramentas para uma maior potência e versatilidade

Ferramentas para o sistema  
Bona FlexiSand Pro System 

Bona Multidisc
O Bona Multidisc, que incorpora seis 
pratos (125 mm), leva o rendimento de 
uma lixagem fina para outro nível. É a 
ferramenta perfeita para lixar antes de 
pintar os pavimentos de madeira, ou 
antes de olear com óleos pigmentados 
ou de aplicar vernizes. 

Segmento PCD Maxi  
(de diamante policristalino)

O segmento PCD Maxi pode-se 
acoplar ao Disco para Betão Bona 
para eliminar resíduos de colas de 
um grossura considerável, resinas 
epoxídicas e alcatifa. 

Lixagem intermédia 
e fina

Elimina resíduos de colas de 
grossura considerável, resinas 
epoxídicas e alcatifa.

Bona Pad Drive
O prato Bona Pad Drive vai incluído 
nas máquinas Bona FlexiSand. O prato 
Bona Pad Drive é uma ferramenta 
polivalente que se pode utilizar com 
um pad para olear, pintar ou fazer uma 
lixagem intermédia nos pavimentos de 
madeira.

Segmento Diamond 
O segmento Diamond pode-se 
acoplar ao Disco para Betão Bona 
para eliminar camadas de material 
sinterizado e para preparar as 
superfícies de betão.
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Bona Quattro Disc
O disco Bona Quattro Disc, que conta 
com quatro pratos abrasivos (150 
mm), é perfeito para reduzir e esfumar 
as marcas do cilindro e os riscos 
rotacionais próprios das máquinas 
lixadeiras.

Segmento PCD Split  
(de diamante policristalino)

O segmento PCD Split pode-se 
acoplar ao Disco para Betão Bona 
para eliminar poliuretano, resíduos de 
colas finos e pintura.

Lixagem intermédia 
e fina

Elimina o poliuretano,  
os resíduos de cola finos  
e a pintura

Lixagem até à 
madeira virgem

Fixações magnéticas 
para uma troca simples 
dos segmentos

Prato Bona Power Drive
O prato Bona Power Drive oferece 
um rendimento ótimo em lixagens 
nas quais se requer chegar à madeira 
virgem. Está equipado com discos 
rotativos com engrenagens, e o seu 
desenho único garante uma lixagem 
perfeita em qualquer direção e uma 
grande potência.

Disco para Betão Bona 
Prato exclusivo para um acoplamento 
fácil de distintos tipos de segmentos 
de lixagem. As fixações magnéticas 
permitem trocar com rapidez e facilidade 
segmentos, como os Diamond, os PCD 
Split, e os PCD Maxi.


