Bona D720

Lijmen

Technisch merkblad
Parketlijm Bona D720 is een waterarme dispersie parketlijm volgens EN 14293 (hard) /
ISO 17178 (hard).






uitstekend strijkbaar
lange open tijd
goede kleefkracht
snelle hechting
universeel inzetbaar
Technische gegevens

Basis
Kleur
Viscositeit
Schoonmaakmiddel
Houdbaarheid
Opslag/transport
Verpakking

polyvinylacetaat-dispersie
wit-geel
makkelijk strijkbaar - stabiel
water
12 maanden na productiedatum in
ongeopende originele verpakking
de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan
+25°C; opslaan op een droge, goed geventileerde plaats
22 kg emmer

Voorbereiding
De ondergrond moet voldoen aan DIN 18356; deze moet egaal, droog, schoon, vrij van
scheuren, trek- en drukvast en niet te glad of te ruw zijn.
In de regel wordt geadviseerd de ondergrond met Primer Bona D500 voor te strijken;
opeenhopingen en plassen vermijden. Dekvloer met vloerverwarming altijd voorstrijken.
Egaliseren met Egaline Bona H600.
Geschikte ondergrond
Ook eventueel met vloerverwarming.
cementestrich
met cementachtig egaliseringsmiddel in minimaal 2 mm
dikke gespatelde vloeren
spaanplaten V100
Gebruiksaanwijzing
Voor het verwerken van de parketlijm de navolgende klimatologische voorwaarden in
acht nemen (waarden voor centraal Europa):
luchttemperatuur: minimaal 18°C
vloertemperatuur: minimaal 15°C (bij vloerverwarming niet
boven 20 °C)
relatieve vochtigheid: maximaal 70%
De parketlijm voor het gebruik eventueel op temperatuur brengen en doorroeren.
Vervolgens een zodanige hoeveelheid lijm met een geschikte lijmkam (zie
onderstaande gegevens) gelijkmatig opbrengen, zodat in circa 15 minuten het parket
erin kan worden gelegd. Binnen deze tijd het parket in de lijm plaatsen en grondig
aankloppen.
Na 24-72 uur kan de vloer betreden worden. Het schuren en het lakken van de vloer
kan na 4-10 dagen worden uitgevoerd, afhankelijk van de parketsoort, het zuigend
vermogen van de ondervloer en het kamertemperatuur.
Verwerking / parketsoorten*
Afhankelijk van de te verwachten gemiddelde condities dient er voor de parketvloer om een optimale hechting te verkrijgen - hout met het juiste vochtpercentage te worden
geselecteerd.
Massief parket moet wat vochtiger zijn terwijl meerlaags of voorgelakt parket wat droger
moet zijn. Bijvoorbeeld in centraal Europa zal de gemiddelde kamertemperatuur 20°C
en 50% r.v. bedragen. Daarom zal massief parket daar een gemiddelde vochtigheid van
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9% hebben daarentegen meerlaags en voorgelakt parket 8% - +/- 2%. Bij twijfel te
droog materiaal vermijden.
Vervolg Gebruiksaanwijzing
Vertandingen en parketsoorten*:
Bona 850 F / 1000 F
Verbruik circa 850 g/m²:
Mozaïekparket
10 mm massief parket (maximale afmetingen: 5 cm*25 cm)
tapis 6 mm 70/90 mm
Bourgogne 9 mm in niet vochtgevoelige houtsoorten
Fijne vertanding voor kleine oppervlakken en/of egale ondergrond, groffe vertanding
voor grote en/of oneffen en ruwe ondergrond gebruiken.
Begaanbaar: na 48 tot 72 uur
Afwerking: na 4 tot 10 dagen, afhankelijk van de parketsoort, zuigend vermogen van de
ondergrond en omgevingstemperatuur.
*Let eveneens op de instructie van de parketleverancier.
Noot: Parketlijm Bona D720 voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving.
Bovenstaande gegevens zijn het resultaat van uitvoerige proefnemingen, zowel in
laboratoria als in de praktijk gedaan. Omdat de omstandigheden waaronder Bona D720
wordt gebruikt buiten onze controle vallen, kunnen wij echter uitsluitend het product zelf
garanderen.
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