Bona D501

Fastening

Fisa Tehnica de Lucru
Bona D501 este o amorsa monocomponenta destinata pregatirii sapelor inainte de a lipi
cu adezivii Bona pe baza de silan, in special R844, R845, R850/850T, R860. Se
preteaza atat pe sape absorbante si neabsorbante (exceptand pardoselile industriale
magneiza), placi din lemn, dusumele si altele similar.
•
•
•

Nu contine solventi
Permeabil la vapori
Sigilieaza praful / impuritatile

Date Tehnice
Tip de produs:
Dispersie sintetica
Culoare:
Alb
Vascozitate:
Usor de aplicat
GISCODE:
D1
EMICIODE:
EC1 Plus
Densitate:
aprox. 1,0g/cm³
Agent de curăţare:
Apa
Depozitare / transport: Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să00
depăşească +25°C în timpul depozitării şi al transportului.
Depozitaţi într-un spaţiu răcoros, uscat şi bine ventilat.
Valabilitate:
12 luni.
Ambalaj:
5L
Detalii suplimentare sunt disponibile in Fisa de Siguranta

Pregătire suport
Şapa trebuie să fie netedă, uscată, curată, fără crăpături, solida si usor texturata.
.
Este compatibil cu următoarele tipuri de strat suport (inclusiv cele încălzite):
•
•
•
•

Şape de ciment (CT) conform EN 13813
Sape calcium sulfat (CA), conform EN 13813
Duşumele V100
Suport de lemn

Aplicare
Înainte de utilizare trebuiesc îndeplinite următoarele condiţii climatice (valori pt Europa
Centrala):
•
•
•

Temperatura aer: min. 18°C
Temperatura suport: min. 15°C (cele încălzite max. 20°C)
R.H: max. 70 %

Aplicati amorsa intr-un strat uniform folosind o rola sau pensula, evitand acumularile
“baltite” si apoi asteptati uscarea peliculei. Dupa uscarea peliculei puteti incepe lipirea
parchetului.

Consum
Aproximativ 100 – 150 g/m².
Timp de uscare: 1 – 2 ore, depinzand de gradul de absorbtie al sapei si de climatul
locatiei.
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Citi cu atentie si recomandarile producatorului de parchet.
Bona îşi asumă responsabilitatea pentru produsul livrat dar nu îşi poate asuma
responsabilitatea pentru produsul instalat, deoarece condiţiile şi punerea în operă nu
sunt sub controlul său.
Dacă aveţi neclarităţi, efectuaţi un test. Citiţi şi fişele tehnice ale produselor adiacente.
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