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Vår väg mot en hållbar framtid

Leva och arbeta med Bonas produkter

House of Sweden
Stad: Washington DC, 2007

Varför välja Bona: 
Som underleverantör till Miljögolv, 
valdes Bona för prestanda, miljöprofil och 
designmöjligheter. Bona kunde skapa 
det specifika utseendet på golvet som 
arkitekten eftersökte.  

Resultat: En modern svensk ambassad 
med naturliga golv.  

Produkter: Bona Parquet Décor Natural, 
Bona Prime Intense, Bona Traffic och ett 
lönnfärgat spackel, speciellt utvecklat 
för projektet.

Att skapa hållbara lösningar
Bona tar hand om trägolvet genom hela dess livslängd. Vi strävar 
efter att skapa hållbara, långsiktiga resultat som har en positivare 
miljöpåverkan. Vårt produktsystem möjliggör att golvet kan hålla i 
generationer. Att arbeta och leva med Bonas produkter ska vara bra 
för både hälsan och miljön. 

En grön inomhusmiljö
Idag har det blivit allt viktigare att ta hänsyn till produkters inverkan 
på inomhusklimatet och utvärdera dem utifrån ett hållbart perspektiv. 
Trenden för hållbart byggande (Green Building) påverkar alla i 
byggbranschen, och vi tror även att morgondagens konsumenter 
kommer att ställa allt högre krav på de material som används i 
deras hem.

Bona arbetar aktivt för ett förbättrat inomhusklimat. Vi är 
Greenguard-certifierade. Detta innebär att våra produkter 
avger så låga halter kemikalier att de tillfredsställer de stränga 
krav som ställs av Greenguard Environmental Institute, en ledande, 
oberoende och ideell organisation i USA.  

Ett flertal av våra lacker används i LEED-certifierade projekt över 
hela USA. LEED programmet (Leadership in Energy and 
Environmental Design) drivs av US Green Building Council med 
syfte att stödja användandet av produkter som är lågemitterande.

Under 2011 uppmärksammades Bona på nytt för vårt arbete med 
att skapa en bättre inomhusluft när en rad av Bonas produkter 
godkändes av DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik). Sedan 
januari 2011 är DIBt den tyska myndighet som ser till att landets 
nya utsläppslagar, de tuffaste i branschen, följs. Alla Bonas 
produkter som hittills har testats av DIBt, från lacker till oljor och 
lim, har blivit godkända. 

En god arbetsmiljö
Vi har alltid fokus på att finna nya lösningar som förbättrar 
hantverkarens arbetsmiljö. Vårt kompletta sortiment av allt från 
dammfria, ergonomiska slipmaskiner till vattenburna lacker bidrar 
till att skapa en hälsosammare arbetsmiljö. Att arbeta med Bonas 
produkter ska alltid vara säkert, effektivt och positivt.

Vår filosofi
Vår mission är att ta fram det bästa i varje trägolv. Bona är ett 
familjeägt företag som grundades 1919. Ett långsiktigt ägande har 
möjliggjort att vi kunnat arbeta med innovation baserad på både 
omtanke och respekt. I vår kontinuerliga produktutveckling tar vi 
hänsyn till golvet, hantverkaren samt inom- och utomhusmiljön 
utifrån ett längre, hållbarare perspektiv.

Genom vårt innovativa och systematiska arbetssätt kan vi göra 
ständiga förbättringar. Att skapa resultat driver vårt miljöarbete. 
Vi strävar hela tiden efter att lansera bättre produkter med 
minskad miljöpåverkan. Detta har lett till flera genombrott såsom 
introduktionen av vattenburna lacker under 1970-talet och dammfri 
golvslipning under 2000-talet. Idag är vi stolta över att erbjuda ett 
komplett miljöanpassat sortiment för att slipa, lacka, limma och 
underhålla ett trägolv - under hela dess livslängd.

Bona DCS
Bona Belt utan DCS
Gränsvärde i Sverige

Minimalt med damm

I Sverige är den nedre gränsen för 
luftburet damm från slipning 2 mg per 
kubikmeter. Med Bona Dust Care Single 
(DCS) är mätresultatet 0,1 mg per 

kubikmeter, vilket är 5 % av gränsvärdet. 
Slipning med Bona Belt utan DCS ger 1,4 
mg damm per kubikmeter, vilket också 
ligger under gränsvärdet. 

+2 mg/m3

+0,1 mg/m3

+1,4 mg/m3
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Ett komplett sortiment miljöanpassade produkter
Att skapa resultat driver vårt miljöarbete. Idag sträcker sig vårt produkt-
sortiment från dammfria, ergonomiska slipmaskiner till vattenburna 
lacker och lim med låga halter lösningsmedel. Ända sedan 1970-talet 
har vi arbetat kontinuerligt med att ta bort lösningsmedel. Genom att 

Lifetime Support är en hörnsten i Bonas erbjudande och bygger på 
vår ambition att förlänga trägolvets livslängd. Det är en försäkran 
om att vi kommer att hjälpa våra kunder att bibehålla en perfekt 

Miljögranskning
Stad: Göteborg, Sverige, 2006 

Varför välja Bona:
Bona var den enda leverantör som 
kunde möta Skanskas miljökrav, tack 
vare de NMP-fria lackerna.

Resultat: Ett ekgolv limmat, spacklat, 
infärgat och lackat med NMP-fria produkter.

Produkter: Bona R850 lim, Bona Pacific 
Filler, Bona Parquet Décor Natural, Bona 
Prime Intense och Bona Traffic. 

Bridgewater Hall
Stad: Manchester, England, 2008 

Varför välja Bona:  
Med bara en liten tidslucka i konsertsalens 
aktiva program, var Bona betrodd att slipa 
golvet utan att skada salens magnifika orgel. 

Resultat: Kontraktet fullbordades inom 
tidsramen utan något som helst utsläpp av 
damm.  

Produkter: Bona Mega, Bona Dust 
Containment System, slipmaskiner: 
Bona Edge och Bona Belt. 

erbjuda marknaden vattenburna lacker har vi lyckats undvika att släppa 
ut 50-100 miljoner liter lösningsmedel. Förbättringar för både miljön och 
hantverkaren. 

golvyta genom trägolvets hela livslängd. Genom att underhålla 
golvet på lång sikt sparar man även resurser för miljön. 

NMP-fri 

NMP (N-Methyl Pyrrolidone) är ett lösningsmedel 
som tidigare använts i lacker. När forskning visade 
att det kunde finnas risker med NMP, arbetade Bona 

intensivt för att ersätta detta ämne i våra produkter. Idag erbjuder 
Bona med sitt NMP-fria sortiment hög kvalitet och hälsosammare 
produkter för hantverkaren.

Dammfri slipning

Vi har revolutionerat golvslipning med vårt Dust 
Containment System och antistatiska slippapper. 
Slipdamm från t.ex. ek är cancerframkallande 

och utgör därför en arbetsmiljöfara. Dammfri slipning ger en 
hälsosammare arbetsmiljö och ett renare hem.  

Låg VOC* 

När en lack torkar på golvet avdunstar lösnings-
medlen. Dessa kallas VOC och försvinner till 
atmosfären där de bidrar till att skapa smog. När 

man väljer en lack eller ett lim med låg VOC/lösningsmedelshalt 
förbättras arbetsmiljön och miljön i allmänhet.

Vattenburna lacker

Bona har varit ledande i övergången från lösnings-
medelsbaserade till vattenburna lacker. Även 
vattenburna lacker innehåller vissa lösningsmedel, 

men Bonas har väldigt lågt innehåll, 100 g/l eller mindre. Dessa 
lösningsmedel är moderna och mindre skadliga. Bonas vatten-
burna lacker är det bästa valet för en säker produkt. 

Silanbaserade limmer

Bona är ledande inom övergången från lösnings-
medelsbaserade till silanbaserade lim. Silan-
baserade lim är trygga för både hantverkaren och 

trägolvet. De är lätta att arbeta med och torka av från händer, 
verktyg och golv. De torkar snabbt och möjliggör slipning av 
golvet i ett tidigare skede. Bonas silanbaserade sortiment är 
det bästa valet för snabb, lätt och trygg limning. 

Ergonomisk design

Bona utvecklar produkter utifrån ett ergonomiskt 
perspektiv. Allt från plastdunkar som är lätta 
att greppa till ergonomiska slipmaskiner. Våra 

större slipmaskiner har en uttagbar motor, medan våra 
kantslipmaskiner är lätta i vikt och har justerbara handtag. 
För vår Bona Edge-design har vi til ldelats Red Dot Design 
Award. Ergonomisk design gör hantverkarens jobb enklare 
och förbättrar kroppsställningen. 

Lifetime Support 

*Volatile Organic Compound = flyktiga organiska ämnen



Ett innovativt och systematiskt arbetssätt

Vi erbjuder våra kunder bättre produkter genom vårt engagemang 
för trygghet, hälsa och miljö (SHE-policy). Över hela världen har 
vi referensgrupper bestående av forskare, distributörer och 
hantverkare som sätter våra produkter på prov. 

En ständig utveckling med globalt fokus 

Bonas produkt ion i  Sver ige och Tyskland är ISO 14001-
certifierad. Certifieringen bidrar till en konstant utveckling av 
våra processer för att minska vår miljöpåverkan och säkerställa 

Miljöledning genom hela värdekedjan  

att vi följer rådande lagar och bestämmelser. För att säkra en 
minskad miljöpåverkan har vi en omfattande miljöledning för 
varje steg i värdekedjan. 

7. Avfallshantering
Allt förpackningsmaterial är 
återvinningsbart. 

5. Arbeta
Hälsosam och trygg arbetsmiljö.

6. Leva
Låga emissioner för ett bättre 
inomhusklimat.

8. Global miljö  
Alla våra insatser längs med 
hela värdekedjan bidrar till en 
minskad miljöpåverkan globalt. 

1. Leverantörer
Kontroll av leverantörer för att 
säkerställa att Bonas miljökrav 
uppfylls.

2. Bona
SHE-ledningssystem för en 
optimerad tillverkningsprocess.

3. Produkter
Produktutveckling baserad på 
innovation och omtanke.

4. Distribution
Maximerad transporteffektivitet 
för minskad miljöpåverkan. 

Bona arbetar aktivt med olika initiativ som verkar för en hållbar 
framtid. Vi sätter hela tiden nya mål som driver vårt miljöarbete. Ett 
nyligen uppnått mål är att vi har fasat ut lösningsmedelsbaserade 
lacker och limmer i EU.   

Bona deltar i en arbetsgrupp för inomhusklimatet inom CEPE (the 
European Council of Producers and Importers of Paints, 
Printing Inks and Artists’ Colours). Vi är också styrelsemedlemmar 
i Näringslivets Miljöchefer, där vi arbetar för en positiv miljöpåverkan 
inom näringslivet.

Initiativ för framtiden 
“DET ÄR EN NATURLIG DEL 
AV VåRT DAGLIGA ARBETE”

“På Bona bryr vi oss om miljön och 
strävar efter att skapa hälsosamma 
produkter. I våra forskningsprojekt 
letar vi ständigt efter lösningar som är 
både bättre för golvet och för miljön. 
Dessa två går hand i hand.” 
 
Anna Tonell 
Forskare och kemist, Bona   

Bona tar ett globalt ansvar. Vi tar proaktivt bort potentiellt farliga 
kemikalier i linje med ny teknologi, och Bona lever med råge upp 
till målet att vara bättre än lagen kräver. Vårt innovativa och 
systematiska arbetssätt möjliggör vårt bidrag till en hållbarare 
global miljö. 

1.
2.

3.
4.

6.
5.8.

7.



Vi har stor omtanke om dem som arbetar med våra 
produkter och för de som får uppleva och uppskattar 
resultatet, samt hur miljön påverkas av vår verksamhet 
och våra produkter, idag och imorgon. 

Att skapa resultat driver vårt miljöarbete: Högkvalitativa 
ISO 14001-processer och certifiering, samt en 
kontinuerlig innovativ produktutveckling. 

Ett systematiskt och innovativt arbetssätt med fokus på 
förbättrad arbetsmiljö och inomhusklimat.  

www.bona.com/sustainability
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