Bona Tekutý korek
Technický list
Plastický korkový tmel z korkové drtě a elastického pojiva. Tmel se
používá pro vyplňování spár u parket i ostatních stavebních prvků (např.
přechod dveřní rám / zdivo apod.) Lze použít jako alternativu k PU pěnám.
•
•
•

Jednosložkový
Plastický
Pružný ve spáře

Technická data
Báze:
Barva:
Viskozita:

korkový granulát, pojivo
korková hnědo-černá
houževnatě plastická, stabilní, zpracovatelná ruční
aplikační pistolí nebo pistolí na stlačený vzduch
cca 0,35 g/cm3
+5°C - +35°C
-30°C - 120°C
6 – 12 hod v závislosti na teplotních podmínkách

Hmotnost:
Teplota při zpracování:
Teplotní odolnost:
Doba schnutí:
Zvuková izolace dle DIN 52210
Odpady:
Nakládání s odpady by mělo být řešeno v souladu s
místními předpisy.
Skladování/přeprava:
Při teplotách od +5ºC do +25ºC. Skladujte v suchých,
chladných a dobře větraných prostorách. Chraňte před
mrazem!
Záruční lhůta:
12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném
obalu.
Balení:
0,5 l obal
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

Příprava podkladu
Spára nebo prostor, který se bude plnit tmelem musí být důkladně čistý (nejlépe vysát
vysavačem), zbaven prachu a volných nečistot. Musí být suchý a prostý mastnot.

Aplikace
Před použitím tmelu musí být splněny následující klimatické podmínky (hodnoty pro
Střední Evropu): teplota vzduchu: min. 18°C., teplota podlahy min. 15°C.
Tmel aplikujeme ruční pistolí nebo plastovou stěrkou.
Doba schnutí:
6 – 12 hodin dle teploty a vlhkosti vzduchu.

Spotřeba
Spotřeba
Dle velikosti spáry.

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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