Bona U 300

Pokládka

Technický list
Bona U 300 je gumovo-korková vyrovnávací podložka, šíře role 1 metr.
Elastická tlumící podložka pod dřevěné parkety, plovoucí dřevěné a
laminátové podlahy. Zlepšuje kročejový hluk. V případě přilepení
podložky k podkladu lepidlem Bona a následně celoplošném přilepení
parket zvyšuje kvalitu podkladu.
• snadno se pokládá
• zvyšuje kročejový útlum
• nízká hořlavost
2 mm, 16 dB s plovoucí podlahou
3 mm, 18 dB s 10 mm masivní podlahy
3 mm, 18 dB s 16 mm masiv parkety
2 mm, 19 dB s dvouvrstvou podlahou

Technická data
Báze:

jemná PU pěna a korkový granulát z recyklované gumy
s polyuretanem

Barva:

hnědá (korek), černá / šedivá / hnědá (PU pěna)

Hustota:

cca 550 kg/m³

Pevnost v tahu::

cca 0,8 N/mm2

Prodloužení při přetržení:

cca 30%

Tloušťka:

2, 3 a 5 mm (±0,3 mm)

Rozsah pracovní teploty:

od -30ºC do 80ºC

Přenos tepla:

0,03 m² K/W pro 3 mm podložku

Hořlavost:

Cfl-s1 (EN 13501)

Kročejový útlum:

∆LW=17dB s 2 mm PVC
∆LW=25dB s kobercem

Šířka:

1000 mm (±1,5 %)

Balení (role):

2 mm: 1,00 m x 30 m
3 mm: 1,00 m x 20 m
5 mm: 1,00 m x 16 m

Příprava
Podklad musí vyhovovat požadavkům DIN 18356 (ČSN 74 4505). Kromě jiného musí
být trvale suchý, čistý, bez trhlin, odolný vůči tahu a tlaku a nesmí být příliš hladký ani
příliš drsný. Podle potřeby musí být odborně upraven.
Vhodné podklady (rovněž ve spojení s podlahovým topením) jsou:
•
•
•
•

Nevytápěné nebo vytápěné potěry (cementový potěr, kalcium sulfát)
Podlahové prvky, dřevotříska nebo překližka
Litý asfalt
Další dobře připravené podklady

Aplikace
Lepení:
Položte Bona U 300 na podlahu bez překrývání a odřežte do tvaru místnosti. Položte
Bona U 300 pod úhlem 45 - 90 stupňů na podlahu proti směru pokládky podlahoviny.
Zvedněte jednu část cca polovinu délky podložky a aplikujte lepidlo na podklad v rámci
otevřené doby lepidla. Pak znovu položte U 300 na čerstvé lepidlo a pěvně přitiskněte.
Postupujte tímto způsobem, dokud nebude U 300 přilepená k podlaze. Lepidlo aplikujte
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ozubenou stěrkou na lepidlo Bona 850G. V případě hrubého podkladu použijte
ozubenou stěrku s vyššími zuby. Doporučujeme Bona 1000G.
Pokládka parket nebo laminátových podlah může být na U 300 pokládána a lepena
obvyklým způsobem.
Pro lepení Bona U 300 doporučujeme lepidla:
• R770/ R777/ R778
• R850/ R850T/ R860/ R870T
Vhodné typy parket:
• parkety / prkna
• hotové více-vrstvé parkety
• vysokohranné lamelové parkety, parkety bez pera a drážky (použijte pouze Bona U
300 2 mm)
Prostudujte si také návod k použití poskytnutý výrobcem parket.

Upozornění
notes
Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti
druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt
již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro
ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen
přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních
listech tak, aby jim řádně porozuměl.
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.
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