
Bona D705
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 D705

• Velmi nízký obsah rozpouštědel

• Velmi snadná aplikace (roztíratelnost)

• Stabilní  žebrování 

• Dlouhá otevřená doba ( mezi nanesením a  pokládkou)

• Rychlé slepení 

Fastening

Bona D705 je disperzní parketové lepidlo na bázi poly-
vinylacetátu s nízkým obsahem rozpouštědel (cca.4% 
hmot., etylacetát, etanol), vyrobené podle DIN 281 a 
splňující normu EN 14293 (tvrdost) s nízkým obsahem 
vody a rozpouštědel. 

Báze: Disperze polyvinylacetátu
Sušina-obsah (% hmot.): 70%
Voda-obsah(% hmot.): 26%
Rozpouštědla-obsah
(% hmot.): Etylacetát 3%, etanol 1%
Hustota (spec.hmotnost): 1,4 g/cm3 (1 400 kg/m3)
Barva: Bílo-žlutá
Viskozita: Lehce roztíratelné, stabilní 
 žebrování
Teplota při použití: Teplota vzduchu: min. 18 °C 
 Teplota podlahy: min. 15 °C 
 Při podlahovém vytápění nemá 
 překročit 20 °C
Relativní vlhkost vzduchu: Relativní vlhkost vzduchu: 
 max. 70 %
Spotřeba: Cca 850–1250 g/m2 podle
 druhu parket, event. ozubené   
 špachtle
Doba schnutí: Doba mezi nanesením a 
 slepením cca 20 min.;
Zatížení / broušení: Zatížení je možné po 48–72 
 hod./ broušení po 4 až 10 dnech
Nářadí k aplikaci: Ozubená špachtle
Označení: Nepodléhá povinnosti
Kód GIS: D1
Kód odpadu: 08 04 10
Likvidace obalů: Prázdné (PP) obaly předejte na 
 řízenou skládku k recyklaci.
Zpětný odběr a využití
odpadu z obalů: Společnost EKO-KOM. 
 Osvědčení č.EK-FO50 20 134
Skladování / transport: Od +5 °C do +25 °C
Skladovatelnost: V neotevřených originálních 
 obalech min. 6 měsíců od data 
 výroby
Balení: Plastový (PP) kbelík 22 kg – 24 
 kbelíků na paletě
Čistící prostředek: Voda (u nezaschlého lepidla)
Nebezpečí požáru: Nejedná se o hořlavou kapalinu 
 dle ČSN 65 0201. 
Pokyny pro bezpečné 
nakládání S – věty: S2  Uchovávejte mimo dosah dětí.
 S 29    Nevylévejte do kanalizace.
 S 37    Používejte vhodné 
 ochranné rukavice.

  


