
Bona H600
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 H600

• Velmi dobrý rozliv a samonivelizace

• Vysoká pevnost a tvrdost

• Bez pnutí

• Po 2 hodinách možnost prvního vstoupení, 
po 36 ÷ 48 hod.

• Je povrch dostatečně zralý pro pokládání podlahových 
krytin

• Vrstva 2 až max. 10 mm, v případě vrstev o větší 
tloušťce možnost nastavení

• Vhodná pro podlahové topení 

Fastening

Samonivelizační cementová stěrková hmota zušlech-
těná umělou pryskyřicí speciálně pro použití pod mo-
zaikové parkety, masivní parkety o tloušťce 10 mm a 
hotové parkety o tloušťce do max. 15 mm. 

Sypná hmotnost: 1,5 kg/l

Spotřeba: 1,5 kg/m2/mm

Doba zpracování: 30 min.

Možnost prvního
vstoupení: Cca. po 2 hod.

Dostatečná zralost
pro pokládání 
podlah. krytin: Cca. po 36 ÷ 48 hodinách.

Pevnost v tahu za
ohybu po 28 dnech: 7,5 MPa

Pevnost v tlaku
po 28 dnech: 33,4 MPa

Báze: Cement, umělé pryskyřice

Barva: Šedá

Kód GIS: ZP 1, s nízkým obsahem chromanů 
podle TRGS 613.

Kód odpadu: 08 04 03 v tekutém stavu    
17 07 01 v pevném stavu

Likvidace obalů: Prázdné, neprášící obaly jsou recyklo-
vatelné: INTERSOH RECYCLING

Osvědčení o zpětném
odběru a využití
odpadu z obalů: Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. 

EK-F-050 20 134.

Čistící prostředek: Voda (pro neztuhlý produkt)

Trvanlivost a
podmínky skladování: Skladujte v suchu a chladu. Doba 

skladování 6 měsíců.

Balení: Papírové pytle 25 kg – 40 ks na jedné 
paletě.


