Bona R777

Lijmen

Technisch merkblad
Bona R777 is een 2-componenten polyurethaan parketlijm voor parket en massieve
delen volgens EN 14293 (hard) / ISO 17178 (hard).De lijm bindt krimpvrij af door een
chemische reactie. Het bevat noch water noch organische oplosmiddelen.






zeer goede hechting op bijna alle ondergronden en houtsoorten
goede lijmrugstand
lange open tijd
water- en oplosmiddelvrij, geen schoteling van het hout
parketlijm volgens EN 14293 (hard) / ISO 17178 (hard)
Technische gegevens

Basis
Kleur
Viscositeit
Dichtheid
Verwerkingstemp.
Verbruik
Open tijd
Potlife
Droogtijd
Gereedschap
GISCODE
EMICODE
Codering
Schoonmaakmiddel
Afvalnummering
Opslag/transport
Houdbaarheid
Verpakking

: polyolmengsel en pMDI
: component A: wit, component B (harder): bruin
: makkelijk strijkbaar - stabiel
: 1.5 g/cm3
: - Luchttemperatuur: min. 18°C
- Vloertemperatuur: min. 15°C, bij vloerverwarming niet hoger
dan 20°C RH: max. 70%
: 850-1250 k/m², afhankelijk van de parketsoort
: ca. 120 minuten
: ca. 50 minuten
: 24 uur
: lijmkam
: RU1
: EC1R
: - Component A: oplosmiddelvrij volgens TRSG 610, geen
codering
- Component B (harder): Xn schadelijk voor de gezondheid
: S100, aceton, ethanol, spiritus; uitgeharde lijm is uitsluitend
machinaal te verwijderen
: Comp. A: 08 01 12, Comp. B: 0 80 11
: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan
+25°C; opslaan op een droge, goed geventileerde plaats.
Tegen vorst beschermen, in de zomer koel bewaren
: 6 maanden na productiedatum in ongeopende originele
verpakking
: 7 kg emmer / 60 per pallet
14 kg emmer / 32 per pallet

Voorbereiding
De ondergrond moet voldoen aan de eisen van DIN 18356. Deze moet egaal, droog,
schoon, vrij van scheuren en fysiek solide zijn. Het oppervlak moet eveneens niet glad
of te ruw zijn. Indien noodzakelijk (zoals bij anhydriet) dient eerst een primer te worden
aangebracht. Oneffen vloeren egaliseren met Egaline Bona H600. Na het egaliseren
geen primer aanbrengen alvorens te lijmen.
Geschikte ondergrond
Ook eventueel met vloerverwarming.
Ook eventueel met vloerverwarming.
- cementestrich
- cementachtig egaliseringsmiddel in minimaal 2 mm
houtmagnesiet
- anhydriet(tegel)estrich
- gietasfalt, indien voldoende ingezand of voldoende ruw.
- spaanplaten V100
- geschikte primer: R540
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Gebruiksaanwijzing
De parketlijm voor het gebruik, indien nodig, op de juiste temperatuur brengen. Hars- en
hardercomponent zijn in de originele verpakking in de juiste verhouding op elkaar
afgestemd.
B-component (dekselinhoud) volledig toevoegen aan A-component (emmer) en grondig
- met een geschikte boormachine met vleugelroerder - mengen tot een egale kleur.
Vervolgens de lijm binnen 50 minuten met een geschikte lijmkam opbrengen en het
parket binnen de open tijd van circa 120 minuten in de lijm plaatsen en grondig
aankloppen. De naar boven openstaande voegen die direct worden overgelakt mogen
geen lijm bevatten (de lijm verkleurt donker bij lichtinval).
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
9% hebben daarentegen meerlaags en voorgelakt parket 8% - +/- 2%. Bij twijfel te
droog materiaal vermijden.
Vertandingen en parketsoorten:
Bona 850 F of Bona 850 G
Verbruik circa 850 g/m²:
- Mozaïekparket en soortgelijk 1-laags kant-en-klaar parket
Bona 1000 F of Bona 1000 G
Verbruik circa 1000 g/m²:
- 10 mm massief parket (plaquetten)
- 22 mm stroken parket
- 2-laags kant-en-klaar parket
- 3-laags kant-en-klaar parket, tot max. 1 m lengte
Bona 1250 F of Bona 1250 G
Verbruik circa 1250 g/m²:
- hoogkantlamellen
- 22 mm stroken parket
- 3-laags kant-en-klaar parket,
- massief parket (met mes en groef)
Fijne vertanding voor kleine oppervlakken en/of egale ondergrond,
grove vertanding voor grote en/of oneffen en ruwe ondergrond
gebruiken.
Begaanbaar: na 24 uur - Afwerking: na 24 uur
Let eveneens op de instructie van de parketleverancier.
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Informatie
Gevarensymbool: Xn - schadelijk
Bevat Diphenylmethan-4,4'-diisocyanaat
B-component
R 20
Schadelijk bij inademing
R 36/37/38
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en
huid
R 42/43
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij
contact met de huid
S 23
Gas niet inademen
S 26
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen
S 28
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met
veel water en zeep
S 38
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-,
beschuttingsmiddel dragen
S 45
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt,
onmiddellijk een arts raadplegen, indien mogelijk
etiket tonen
Bijzondere mededeling: bevat isocyanaat
Meer technische informatie kunt u vinden in de
veiligheidsbladen.
Bovenstaande gegevens zijn het resultaat van uitvoerige proefnemingen, zowel in
laboratoria als in de praktijk gedaan. Omdat de omstandigheden waaronder Bona R777
wordt gebruikt buiten onze controle vallen, kunnen wij echter uitsluitend het product zelf
garanderen.
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