Bona R405

Lijmen

Bona R405 is een 2-componenten polyester giethars met een hoge viscositeit voor het
repareren van dekvloeren, vóór het gebruik van lijmen of egalines.





hoge viscositeit
sneldrogend
uitstekende hechting op veel ondergronden
geschikt voor vloerverwarming
Technische gegevens

Producttype
: polyester giethars en harder
Kleur
: roze
Viscositeit
: dik vloeibaar
Dichtheid
: 1.4 g/cm³
Verwerkingstemperatuur : - luchttemperatuur: minstens 18°C
- grondtemperatuur: minstens 15°C
- bij vloerverwarming: niet hoger dan 20°C
- relatieve luchtvochtigheid: max. 70% is wenselijk
Droogtijd
: circa 30-60 minuten bij 20°C en 50% rel. luchtvochtigheid
Gereedschap
: rvs spatel
Schoonmaakmiddel
: met verdunner Bona S100, aceton, ethanol of spiritus
reinigen. Uitgehard materiaal kan uitsluitend machinaal
worden verwijderd!
Opslag/transport
: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C. Tegen vorst
beschermen. In de zomer koel bewaren (niet hoger dan
+30°C).
Houdbaarheid
: 12 maanden na productiedatum in ongeopende originele
verpakking
Verpakking
: 1,25 kg - combinatie van 1,235 kg hars en 0,015 kg harder
(tube) – 6 stuks per doos
Let op de aanwijzingen op ons veiligheidsinformatieblad.
Voorbereiding
De ondergrond moet egaal, droog en schoon zijn en vrij van stof, olie en vet.
Geschikte ondergrond
-

beton
cementafdeklaag volgens EN 13813
vloeren op basis van calciumsulfaat (anhydriet) volgens EN 13813
gietasfalt volgens EN13813
Gebruiksaanwijzing

Tijdens het grondig roeren van het harscomponent de harder toevoegen - de
hoeveelheid harder is afhankelijk van de gewenste potlife. Slechts het aantal gram
harder toevoegen zoals in de verwerkingstijd verwerkt kan worden (zie specificatie
hieronder). Na het mengen kunnen voegen en scheuren met gebruik van een spatel of
troffel gevuld worden. Voor een volledige uitharding droog kwartszand instrooien, om
voor de vervolgwerkzaamheden een solide ondergrond te creëren.
Harder toevoegen
15 g (1 tube)
10 g (2/3 tube)
5 g (1/3 tube)

Potlife (bij 20°C)
4 minuten
6 minuten
14 minuten
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Lijmen

Vervolg Gebruiksaanwijzing
Reparatie van scheuren
Scheuren in de dekvloer (ook fijne haarscheurtjes) kunnen verschillende oorzaken
hebben, b.v. onvoldoende of ongelijke dikte van de dekvloer, te snelle droging, onjuiste
samenstelling van de dekvloermortel, instabiliteit van het isolatiemateriaal etc.
Zijn de scheuren in het vloeroppervlak zichtbaar, dan moet de opdrachtgever de klant
onmiddellijk schrifelijk in kennis stellen en in eerste instantie het uitvoeren van de
installatiewerkzaamheden afwijzen, omdat er dan geen schadevrije installatie te
verwachten valt.
Voor de verwerking van giethars moet aan de klimatologische omstandigheden worden
voldaan: zie verwerkingstemperatuur onder het kopje Technische gegevens.

Bovenstaande gegevens zijn het resultaat van uitvoerige proefnemingen, zowel in
laboratoria als in de praktijk gedaan. Omdat de omstandigheden waaronder Bona R405
wordt gebruikt buiten onze controle vallen, kunnen wij echter uitsluitend het product zelf
garanderen.
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