Bona Titan
Další generace výkonných lepidel
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Bona Titan posune lepidla na døevìné podlahy na další úroveò. Díky
unikátní technologii titanu poskytuje ètyønásobné zesíování, s rychlým
nábìhem lepící síly. Toto tvrdì elastické lepidlo vytváøí pevnìjší,
bezpeènìjší, silnìjší a dlouho trvající pøilnavost ke døevìné podlaze. Nyní
je jen jedno øešení, pro instalaci jakékoliv podlahy.

Titan - síla v tahu
Ètyønásobné zesítìní pro jedineèný výkon
Bona Titan má unikátní složení na bázi technologie titanu. Tato nová
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revoluèní technologie poskytuje lepší zesítìní a výsledkem je rychlejší
proces lepení, se silnìjším nábìhem lepící síly pro vìtší odolnost a lepší
stabilitu, než kdykoliv pøedtím.
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Prémiová volba
Bona Titan pøináší silnìjší a bezpeènìjší lepení,
pro jakýkoliv typ podkladu.

Nejvýkonnìjší lepení
Posunujeme zesítìní na další úroveò tím, že Bona Titan nabízí
odolnost ve smyku pøi tahovém namáhání, stabilizuje døevìné
podlahové prvky. Jeho výkonná lepící schopnost usnadòuje
instalaci a udržuje døevìná prkna na svém místì. A jelikož jeho
síla pøetrvává velmi dlouho, Bona Titan chrání podlahy delší dobu.

Nejbezpeènìjší
a nejspolehlivìjší
Už žádné potíže s dutými místy a zabarvením. Díky technologii
titanu, Bona Titan chrání døevìné podlahy po celou dobu jejich
životnosti, a to i za nároèných podmínek podkladu.

Nejlepší volba
Konec dohadování pøi volbì lepidla a lepení. Bona Titan je
vhodný pro instalaci všech velikostí a typù døevìných podlah*.
Technologie titanu je prùkopnická vize, která nabízí vìtší
trvanlivost, výkon a sílu, než kdykoliv pøedtím. Nyní je jen jedno
øešení.

* Viz technický list pro více informací.

Pro všechny typy pokládek

Prokázáno: žádné zabarvení

Bona Titan je vhodný pro všechny instalace. Je bez obsahu

Bona Titan neobsahuje žádné tekuté zbytky nebo složky, které

rozpouštìdel, má velmi nízké emise, je perfektním øešením pro

mohou prosakovat skrz podlahu èi spáru po vytvrzení. Eliminuje
riziko zabarvení spár, stejnì tak i v místech pøelakování, kde je

všechny typy podkladu. A pro všechny prostøedí.

bìžnì lepidlo vidìt ve spárách.

Stabilní žebrování
Plná a silná konzistence lepidla Bona Titan nabízí vìtší stabilitu

Ètyønásobné zesítìní
– rychlé vytvrzení

žeber, což ve výsledku znamená poèáteènì lepší pøilnavost bez
dutých míst. Jeho silnou vlastností je vysoká trvanlivost a odol-

Nová revoluèní technologie nabízí nejsilnìjší a nejbezpeènìjší

nost proti zmìnì velikosti prvkù a zmìnì v kvalitì podkladu.

výkon lepidla Bona Titan.

Technologie Titan je velmi dùležitým

prvkem, který vytvoøí ètyønásobnì výkonnìjší složku, což urychluje
proces zesíování. Titan zabraòuje látkám z
strukturu lepidel.

podkladu ovlivnit

Výsledkem je tvrdé silanové lepidlo, které

umožòuje rychlé a úèinné lepení, nejlepší pokládku ve své tøídì.

Jasné kategorie lepidel
Bona Titan je souèástí øady Bona silanových lepidel. Tato øada je rozdìlena do 3 ISO standardních kategorií: elastické (Elastic), tvrdì
elastické (Hard-elastic) a tvrdé (Hard) – všechny tyto kategorie splòují standardy ISO 17178. Každý produkt je zaøazen do kategorie na
základì pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu. Pro rychlý a snadný výbìr daného produktu (elastické – tvrdì elastické - tvrdé), hledejte
na produktech symboly oznaèující výkon produktu.

Bezpeènost

ELASTICKÉ

TVRDÌ ELASTICKÉ

TVRDÉ
Velmi vysoká pevnost

Mírná pevnost

Vysoká pevnost

v tlaku / ve smyku

v tlaku / ve smyku

v tlaku / ve smyku

Mírná pevnost v tahu

Vysoká pevnost v tahu

Velmi vysoká pevnost v tahu

Pevnost - graf

Bona Titan v kostce
Na základì jasného pøiøazení, Bona Titan je tvrdé lepidlo na bázi
silanu, s velmi vysokou pevností ve smyku a v tlaku pružnosti.
Splòuje standardy lepidel ISO 17178.

Bona Titan – technická speciﬁkace
Bezpeènost

Vhodný pro všechny instalace døevìných podlah*,
zejména širokých a nadrozmìrných prvkù

TVRDÉ

Vysoká pevnost ve smyku / v tlaku
Rychlé poèáteèní lepení a vytvrzování
Nezabarvuje spáry
Extrémnì vysoká pøilnavost pro snadnou aplikaci
Pro všechny velikosti
døevìných podlahových
prvkù.

Žádná dutá místa, vzhledem ke své husté konzistenci
Bez nutnosti penetrace
V souladu s normou ISO 17178.
Bona Titan je silanem modiﬁkovaný prepolymer bez smrštìní, podobný vysoce
kvalitnímu 2-složkovému PUR parketovému lepidlu. Doba vytvrzení je 12 hodin,
v závislosti na vlhkosti vzduchu a klimatických podmínkách.

Se zamìøením na udržitelnost životního prostøedí
Díky tomu, že spoleènost Bona se vìnuje dlouhodobé

Jeho použití je bezpeèné a je vhodný pro jakýkoliv typ aplikace.

udržitelnosti, Bona Titan nabízí optimální bezpeènost a

Nepøekonatelný výkon lepidla Bona Titan také poskytuje vynikající

ohleduplnost k vnitønímu životnímu prostøedí. Bona Titan je

stabilitu, ve srovnání s ostatními lepidly na trhu, zachovává kvalitu

certiﬁkován Greenguard, je bez obsahu rozpouštìdel a s velmi

a prodlužuje životnost døevìných podlah.

nízkými emisemi.
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* Viz technický list pro více informací.

Vášeò pro døevìnou podlahu.
Bona je pøední svìtovou jednièkou na trhu v oblasti inovací, která
nabízí unikátní systém pro ošetøení døevìných podlah. Od jejího
založení v roce 1919, jsme prostøednictvím dceøiných spoleèností a
distributorù získali zastoupení ve více než 90 zemí celého svìta, což
nám umožòuje být blízko našich zákazníkù a øemeslníkù.
Díky naší celoživotní podpoøe a nepøetržitému výzkumu jsme schopni
poskytovat trvale udržitelná øešení profesionálùm, i majitelùm podlah.
Výbìrem technologie od spoleènosti Bona získáte kvalitu, která
pøetrvá generace.

Pro všechny velikosti
døevìných podlahových prvkù.

www.bona.com/cz

