Bona D700

Lijmen

Technisch merkblad
Bona D700 is een oplosmiddelvrije, witte parketlijm die voldoet aan de eisen van klasse
D3 volgens norm EN 204. Geschikt voor het verlijmen van diverse houten materialen,
speciaal voor messing en groef kant-en-klaar parket en laminaatvloeren. Snelle
hechting en goed bestand tegen water.





goed bestand tegen water
snelle hechting
lange open tijd
universeel toepasbaar
Technische gegevens

Producttype
Kleur
Viscositeit
Dichtheid
Droogtijd
Verbruik
Schoonmaakmiddel
Opslag/transport
Houdbaarheid
Verpakking

: polyvinylacetaat-dispersie
: wit
: viscose
: 1.09 g/cm³
: ca. 24 uur, zie meer informatie onder Gebruiksaanwijzing
: ca. 5-30 g/lm afhankelijk van de grootte van de voegen
: water
: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan
+25°C. Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte
: 12 maanden na productiedatum in ongeopende originele
verpakking
: 0,75 kilo

Meer technische informatie kunt u vinden in de veiligheidsbladen.
Voorbereiding
De onderlaag moet schoon en stofvrij zijn.
Gebruiksaanwijzing
Voor het verwerken van de lijm de navolgende klimatologische omstandigheden in acht
nemen (waarden voor centraal Europa):



luchttemperatuur: min. 15°C
materiaaltemperatuur: min. 15°C

De punt van de dop schuin afsnijden. De lijm aan de bovenkant van de groef
opbrengen, vervolgens de delen samenvoegen en eventueel met slaghout en hamer
aanslaan. De lijm is goed gedoseerd zodra een beetje lijm tussen de elementen
omhoog komt. Bij kant-en-klaar parket en laminaatvloeren de overtollige lijm direct met
een vochtige doek afnemen.
Droogtijd: na circa 24 uur, afhankelijk van de parketsoort, zuigend vermogen van de
ondergrond en klimatologische omstandigheden, kan de vloer worden geschuurd, een
lak worden opgebracht etc.
Zie ook de instructie van de parketleverancier.
Bovenstaande gegevens zijn het resultaat van uitvoerige proefnemingen, zowel in
laboratoria als in de praktijk gedaan. Omdat de omstandigheden waaronder Bona D700
wordt gebruikt buiten onze controle vallen, kunnen wij echter uitsluitend het product zelf
garanderen.
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