Bona HOME Spárový tmel na dřevěné podlahy
Technický list
Součástí systému Bona Home pro renovaci dřevěných podlah
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bona Home Spárový tmel na dřevěné podlahy
•
•
•
•

Dobrá plnivost
Rychlé schnutí
Snadno brousitelný
Bez zápachu

BONA HOME SPÁROVÝ TMEL NA DŘEVĚNÉ PODLAHY je plnivo na vodní bázi. Při
smíchání s brusným prachem se vytvoří hotová směs na profesionální vyplňování
spár. Vyplní spáry od šířky 2 mm. Dobré plnicí vlastnosti, rychlé schnutí a snadné
broušení. Vhodné pro malé a středně velké dřevěné podlahové prvky. Spárování se
nedoporučuje pro korkové podlahy a špalíkové podlahy nebo prkenné podlahy.
Krok za krokem

Technická data
Typ produktu:

akrylát, na vodní bázi

Spotřeba:

8 – 12 m2 / l

Balení:

1 litr

VOC:

< 140 g / l VOC

Nářadí pro aplikaci:

nerezová špachtle

Doba schnutí:

30 min

Čištění nářadí:

voda

Skladování, transport:

nesmí zmrznout

Skladovatelnost:

1 rok neotevřené

Příprava
Vybruste podlahu na holé dřevo. Povrch musí být suchý a zbavený brusného prachu a jiných
nečistot.
Aplikace
1.

Před použitím důkladně protřepejte.

2.

Spárový tmel smíchejte s čistým dřevným prachem, abyste vytvořili pastu připravenou
k okamžitému použití. Ideálně by se měl použít dřevný prach z broušení velikosti zrna
60.

3.

Nanášejte pastu na povrch podlahy špachtlí z nerezové oceli a vyplňte mezery.
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4.

V případě potřeby přidejte spárový tmel na zředění pasty na tmelení. Větší spáry
vyplňte dvakrát.

5.

Po zaschnutí odstraňte z povrchu přebytečné zbytky tmelu vybroušením celé plochy
podlahy se zrnitostí 100.

BONA HOME SYSTÉM PRO RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH
Renovace vaší podlahy může být zážitkem, jakožto každé vylepšení domácnosti. Je dobré
však vědět, jak na to. Proto jsme vyvinuli systém produktů Bona Home a návod krok za
krokem, jak naše prémiové produkty používat správně. Pro více informací nás navštivte na
www.bona.com/cz. Vaše podlaha bude vypadat jako nová. Bona Home – krok za krokem
k nové podlaze.
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