STEP BY STEP

SYSTEM
Bona Home Adeziv de Parchet
Parte a sistemului Bona Home de renovare a parchetului

Bona Home Adeziv de Parchet
•

Aplicabilitate foarte bună

•

Nu conține solvenți; emisii foarte reduse

•

Compatibil cu încălzire în pardoseală

STEP BY STEP

SYSTEM

BONA HOME ADEZIV DE PARCHET este un adeziv monocomponent, pa bază de silan, elastic
conform normei ISO 17178. Este special conceput pentru a reține tendința de mișcare
a parchetului și de a asigura o ﬁxare optimă de lungă durată. Se aplică ușor, maturizareaeste rapidă și nu conține solvenți. În general se poate aplica fără o amorsă în prealabil. Este
recomandat pentru lipirea parchetului preﬁnisat, dublu și triplu stratiﬁcat, precum și pentru
parchet masiv cu lățime de până la 180mm.

DATE TEHNICE

Bază:

Adeziv monocomponent, prepolimeri silan
moﬁdicați

Consum:

2-stratiﬁcat preﬁnisat : Approx. 1000 g/m2 aplicat cu șpaclul zimțat Bona 1000G(TKB B10)
3-stratiﬁcat preﬁnisat: Aprox. 1250g/m2 aplicat cu șpaclul zimțat Bona 1250G(TKB B13)

Parchet masiv: aprox.1500g/m2 - aplicat cu
șpaclul zimțat Bona 1500G (TKB B16)
Ambalaj:

10kg găleată plastic și 600ml tub înfoliat

Timp uscare: 24 ore
Depozitare:

A se feri de îngheț

Valabilitate:

1 an la găleată
2 ani tub 600ml

PREGĂTIRE

Stratul suport (șapa) trebuie să ﬁe neted, uscat, necontaminat cu grăsimi, curat, fără crăpături și cu rezistență adecvată la compresivitate
și rupere. Suprafața trebuie să ﬁe absorbantă. Cerințele standardelor locale sau codul de practică trebuie îndeplinit acolo unde se solicită.
Temperatura minimă a aerului: 18 °C; Temperatura minimă a suportului: 15°C ( max.20°C pentru încălzire în pardoseală).
Conţinut max. de umiditate
cu încălzire în pardoseală

Suport compatibil

Standard

Conţinut max. de umiditate
fără încălzire în pardoseală

Şape de ciment (CT)

EN 13813

2.0 CM%

1.8 CM%

Şape Calcium sulphate (CA)

EN 13813

0.5 CM%

0.3 CM%

Şapă autonivelantă min. 2 mm grosim. Rezistentă la ag.plastiﬁanţi. pal, OSB. Alte suporturi uscate şi solide.
RECOMANDĂRI DE APLICARE:

•

2-stratiﬁcat parchet preﬁnisat: 1000 g/m2 TKB B10

Umiditatea lemnului tipică pentru Europa centrală :

•

3-stratiﬁcat parchet preﬁnisat: 1250 g/m2 TKB B13

Parchet pre-fabricat: 8% (+/- 2%)

•

Parchet masiv (lățime max.180 mm): 1500 g/m2 TKB B16

Parchet masiv: 9% (+/- 2%)

BONA HOME

SISTEMUL DE RENOVARE PENTRU PARCHET

La fel ca orice alt proiect, renovarea parchetului poate să ﬁe o provocare. Să cunoști exact ceea ce ai de făcut, este cheia spre obținerea
rezultatelor superbe. Din acest motiv, am creat un sistem pas-cu-pas ce cuprinde produse și instrucțiuni pe întregul proces de renovare.
Pas-cu-pas spre o podea de lemn care arată ca nouă. Mai multe detalii puteți aﬂa la bona.com sau la cel mai apropiat magazin.
Bona Home - sistemul tău de renovare pentru parchet.
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Bona Home Parquet Adhesive
•

Aplicabilitate foarte bună

• Nu conține solvenți; emisii foarte reduse
•

Compatibil cu încălzire în pardoseală

STEP BY STEP

SYSTEM

BONA HOME ADEZIV DE PARCHET este un adeziv monocomponent, pa bază de silan, elastic
conform normei ISO 17178. Este special conceput pentru a reține tendința de mișcare
a parchetului și de a asigura o ﬁxare optimă de lungă durată. Se aplică ușor, maturizareaeste rapidă și nu conține solvenți. În general se poate aplica fără o amorsă în prealabil. Este
recomandat pentru lipirea parchetului preﬁnisat, dublu și triplu stratiﬁcat, precum și pentru
parchet masiv cu lățime de până la 180mm.

APLICARE:

Aplicați adezivul folosind un șpaclu zimțat (vedeți RECOMANDĂRI DE APLICARE). Așezați plăcile de parchet pe patul de adeziv, in timpul
de 40 min de la întindere, și apăsați cu fermitate (ideal este să plasați greutăți pe parchet, timp de câteva ore). În unele cazuri se poate
întâmpla ca adezivul să iasă printre îmbinările lamelelor. Ștergeți cu grijă adezivul folosind Șervețele de Curățare Bona. Curățați-vă mâinile și uneltele cu Șervețelele de Curățare Bona. Adezivul întărit se poate îndepărta doar mecanic.
Temperatura nu trebuie să coboare sub +5 °C sau să depășească +25% în timpul depozitării și al transportului. Depozitați într-un spațiu
răcoros, uscat și bine ventilat. Recipientele goale și deșeurile se vor distruge în conformitate cu reglementările locale.

TRATAREA SUPRAFEȚEI:

Următoarele etape de ﬁnisare a parchetului (lăcuire sau uleiere) se pot executa după 2-4 zile, depinzând de conținutul de umiditate al materialului.
Urmați și instrucțiunile furnizate de producătorul de parchet.

BONA HOME

SISTEMUL DE RENOVARE PENTRU PARCHET

La fel ca orice alt proiect, renovarea parchetului poate să ﬁe o provocare. Să cunoști exact ceea ce ai de făcut, este cheia spre obținerea
rezultatelor superbe. Din acest motiv, am creat un sistem pas-cu-pas ce cuprinde produse și instrucțiuni pe întregul proces de renovare.
Pas-cu-pas spre o podea de lemn care arată ca nouă. Mai multe detalii puteți aﬂa la bona.com sau la cel mai apropiat magazin.
Bona Home - sistemul tău de renovare pentru parchet.
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