
Bona D550 Speed
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 D550 Speed

• Speciální určení pod stěrkovou vyrovnávací hmotu 
H650 Speed

• Bez obsahu rozpouštědel

• Dobrá přilnavost k většině podkladů

Fastening

D550 Speed je disperzní penetrační nátěr pro přípra-
vu podkladů pod rychle tuhnoucí samonivelační ce-
mentovou stěrkovací hmotu Bona H650. 

Složení: Disperze syntetické pryskyřice na bázi 
polyakrylátu

Rozpouštědlo: Voda
Barva: Bílá
Viskozita: Lehce roztíratelný
Hodnota pH Cca.7,5
Hustota: 1000 kg/m3

Fyzikální podmínky
při zpracování: Teplota vzduchu: min. 18 °C / teplota 

podlahy: min. 15 °C 
 Při podlahovém topení  max. 20 °C
 Relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
Spotřeba na
betonovém povrchu: Cca 150 g/m2 (základní nátěr)
Doba schnutí: Potěry: cca 1-24 hod., podle nasáka-

vosti podkladu a klimatu v prostoru. 
U podkladů citlivých na vlhkost-jako 
anhydritové (tekoucí) potěry min. 24 
hod., u dřevotřískových desek 
min. 48 hod.

Nářadí pro aplikaci: Váleček, štětec, lakovací kartáč
Označení: Nepodléhá povinnosti označení
Kód GIS: D1, bez obsahu rozpouštědel podle 

TRGS 610
Kód odpadu: 08 01 12
Likvidace obalů: Prostřednictvím DSD nebo Interseroh / 

v ČR v souladu se Zákonem o odpa-
dech č.185/2001 Sb.  

Osvědčení pro
zpětný odběr a
využití odpadu
z obalů: Společnost EKO-KOM, Osvědčení 

č.EK-F-050 20 134
Skladování /
Transport: Od +5°C do +30°C
Skladovatelnost: v neotevřených originálních obalech 

min. 1 rok od data výroby
Balení: Karton 4 x 5 litrů v PE kanystrech


