Bona U310

Lijmen

Technisch merkblad
Bona U310 is een polyester te verlijmen, spanningsverminderend vlies voor gelijmd parket en
laminaatvloeren. Probleemoplosser bij technisch twijfelachtige ondervloeren. Eenvoudig te
snijden en te plaatsen, dampdoorlatend, ontkoppelend, bijkomende opbouwhoogte slechts
1,5 – 2 mm, inclusief lijmdikte.





actief ademend
eenvoudig te plaatsen
spanningsverminderend
geschikt voor vele Bona lijmsoorten

Technische gegevens
Basis
Kleur
Gewicht
Max. treksterkte
Max. treksterkte
Rek bij max. treksterkte
Rek bij max. treksterkte
Krimp LD (bij 200°C) %
Krimp TD (bij 200°C) %
Scheurweerstand LD N ≥ 230
Scheurweerstand TD N ≥ 270
Afval
Opslag:
Houdbaarheid
Verpakking

: Polyester-Spinnvlies
: Groenachtig
: 160g/m²
: 620 LD (DIN EN 29073.2) N/5 cm
: 380 TD (DIN EN 29073.3) N/5 cm
: 27.0 LD (DIN EN 29073.3) %
: 30.0 TD (DIN EN 29073.3) %
: < 1,7
: < 0,6
: ± 20%
: ± 20%
: Restproduct kan bij het huisvuil
: Koel en droog bewaren
: 2 jaar na productiedatum indien goed opgeslagen
: Rol 1x50m (50m²)

Voorbereiding
De ondergrond dient aan de normen van DIN 18356 te voldoen; egaal, droog, schoon, vrij
van scheuren, trek- en drukvast en niet te glad of te ruw zijn. Eventueel vakkundig laten
voorbereiden.

Geschikte ondergrond








cementdekvloeren (CT) volgens EN 13813
calciumsulfaatvloeren (CA) volgens EN 13813
gietasvaltvloeren (AS) volgens EN 13813
geëgaliseerde vloeren (minstens 2 mm dik)
spaanplaat V100, OSB platen, Fermacell
Houtmagnesiet
Oude bouwvloeren (lijmresten e.d.)

Gebruiksaanwijzing
Bona U310 wordt vol verlijmd op de ondervloer. Als volgt te werk gaan: de U310 schuin of
haaks op de legrichting van het parket of andere vloerbedekking zonder overlapping, van
kant tot kant, uitgespreid en op maat van de ruimte gesneden plaatsen. Telkens een baan
half terugslaan en de lijm op de dan vrijgekomen ondervloer opbrengen. Daarbij opletten dat
de open tijd van de lijm (zie technische informatie van de lijm) niet wordt overschreden.
Aansluitend de U310 plaatsen en aankloppen. Dit herhalen totdat alle banen zijn verlijmd.
Lijmkam Bona 850 F of 1000F voor het opbrengen van de lijm gebruiken (afhankelijk van de
gelijkmatigheid en de samenstelling van het oppervlak).
Voor het verlijmen van de U310 zijn - afhankelijk van de ondergrond en de afwerking - de
volgende lijmen bijzonder geschikt:



Bona R770/R777 / R778
Bona R844/R845/R850/R850T/R860/R870T

Na de afbindtijd van de lijm kan het parket c.q. de vloerbedekking op de gebruikelijke manier
worden verlijmd. Bij voorkeur dezelfde lijm gebruiken als voor het verlijmen van de U310.
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Bona U310

Lijmen

Technisch merkblad
Geschikte parketsoorten







Parketstroken
Lamelparket
mozaïek parket
2-laags kant-en-klaar parket
3-laags kant-en-klaar parket
Massieve delen

De aanwijzingen van de lijm- en vloerbedekkingleverancier opvolgen.
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