
Bona D510
Fastening a wooden floor is the key to getting a great end result. It’s about having 

the right combination of strength and elasticity to achieve the best foundation 

for a beautiful and lasting wooden floor. Regardless of sub floor, damp or 

uneven, with Bona you get all the tools needed. Constant R&D together with 

years of experience and ongoing dialogue with craftsmen enable us to be at 

the forefront of development. 

Fastening

1. Reactive Silane-based Adhesives
2. Dispersion Adhesives
3. Reactive PU-based Adhesives
4. Other Adhesives
5. Primers
6. Levelling Compounds
7. Moisture Barriers
8. Screed - Repair
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Technická dataVlastnosti

Bona D510

• Velmi slabé výpary, Emicode EC1

• Neobsahuje rozpouštědla

• Univerzálně použitelný

• Dobrá přilnavost na různé podklady

Fastening

D510 je základní nátěr (penetrace) s minimálními vý-
pary (EMICODE EC1) pro přípravu podkladů před 
vyrovnáním podkladů stěrkovými hmotami Bona. Je 
vhodný pro nasákavé i nenasákavé podklady jako 
jsou mazaniny – s výjimkou průmyslových mazanin s 
obsahem magnézia a xylolitových mazanin – dřevo-
třískové desky, podlahové desky apod. 

Základ: Disperze na bázi polyakrylátu
Rozpouštědlo: Voda
Barva: Bílá
Viskozita: Lehce roztíratelný
Hustota: 1,0 g/cm3

Teplota při použití: Teplota vzduchu: min. 18 °C 
teplota podlahy: min. 15 °C

 při podlahovém vytápění nemá 
překročit 20 °C relativní vlhkost 
vzduchu: max. 70 %

Spotřeba: Cca 150 g/m2 (základní nátěr)
Doba schnutí: Mazaniny: cca 1–24 hod., podle 

nasákavosti podkladu a klimatu
 v prostoru. U podkladů choulosti-

vých na vlhkost jako anhydritové
 (tekoucí) potěry min. 24 hod., u 

dřevotřískových desek min. 48 hod.
Nářadí pro práci: Váleček, štětec, kartáč
Označení: Neobsahuje rozpouštědla podle 

TRGS
Kód GIS: D1
Kód odpadu: 08 01 12
Likvidace obalů: Prázdné a suché obaly předejte na 

řízenou skládku k recyklaci.
Osvědčení o zpětném
odběru a využití
odpadu z obalů: Společnost EKO-KOM, Osvědčení 

č. EK-F-050 20 134.
Skladování: Neukládat trvale při teplotách nižších 

než +5 °C, chránit před mrazem, 
v létě skladovat v chladu (teplota 
nemá přesáhnout +30 °C)

Skladovatelnost: V neotevřených originálních obalech 
min. 1 rok od data výroby

Balení: 4 plastové (PE) kanystry po 5 kg


