Bona Spárový tmel

Povrchová úprava

Technický list
Pro vyplnění spár parketových a jiných dřevěných podlah.
Použijte před aplikací Bona Základního laku.
Bona Spárový tmel je roztok k přípravě tmelu na vodní bázi. Je určen po smíchání s jemným
brusným prachem k vytmelení spár mezi parketami před aplikací základního laku. Vhodný pro
všechny druhy dřeva. Bez zápachu, nehořlavý a bez nebezpečných vlastností, dobře se
aplikuje, rychle schne a snadno se brousí.





Nehořlavý
Univerzální použití
Snadná aplikace, snadné broušení
Rychleschnoucí
Technická data

Nářadí pro aplikaci:

nerezová špachtle

Spotřeba:

cca. 1 litr na 10 m (v závislosti na šířce spár)

Doba schnutí:

30 – 45 min. při 20 C / 60% RH

Klasifikace:

Nepodléhá povinnosti označování nebezpečných látek,
nehořlavý.

Kód odpadu:

08 01 12

Likvidace obalů:

Prázdnou nádobu (PEHD) likvidujte prostřednictvím sběrného
systému. Nevylévejte do kanalizace.

Skladování a transport:

Při teplotách +5 až +25 C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladovatelnost:

v neotevřených originálních obalech min. 12 měsíců od data
výroby.

Balení:

1l

2

0

0

Pracovní postup
1.
Před použitím Bona Spárový tmel dobře protřepejte v kanystru a smíchejte s čistým
brusným prachem z posledního broušení (zrnitost P100 – 120) do pasty vhodné k tmelení.
Nanášejte po celé ploše podlahy nerezovou špachtlí. Široké spáry vytmelte dvakrát.
2.
minut.

V závislosti na teplotě v místnosti a vlhkosti vzduchu činí doba schnutí zhruba 30 – 45

3.
Celou plochu podlahy znovu přebruste brusivem o zrnitosti P100 – 120 a přelakujte
běžným postupem Bona Základním lakem.
Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):
S2
Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
Opatření první pomoci:
Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
a mýdlem. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou
(po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domácnosti.

Revize – leden 2015
Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze, strana 1/2.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349
strana 1/1

