
Bona H650 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 H650 Speed

• Ultra rychlé schnutí – lze provádět pokládku již po ca 
1 – 2 hod. (při 20°C / 50%RH).

• Velmi dobrý rozliv a samonivelace, aplikovatelná v 
tloušťkách od 1,5 do 10 mm, pro větší tloušťku lze 
materiál nastavit křemičitým pískem

• Vysoká pevnost a tvrdost – Nízké smrštění – Kompletní 
krystalizační vázání vody (hydratace) 

• Pokládka prvků dřevěných podlah na lepidlo R850 
Speed nebo R 850T po 1 hodině se doporučuje  
pouze, když vrstva samonivelační stěrky nepřekročí 
tloušťku 5 mm. 

• Vhodná pro podlahové topení 

Fastening

H650 Speed je rychle-schnoucí a tvrdnoucí samo-
nivelační cementová stěrkovací hmota se speciálním 
určením pro objekty, kde rychlost je nezbytná k rych-
lým renovačním a opravným prácem před aplikací 
parketového lepidla R850 Speed a R850T. 

Základ: Cement, syntetické pryskyřice
Barva: šedá
Sypná hmotnost: 1,5 kg/l
Spotřeba: 1,5 kg/m2/mm
Teplota při použití: Teplota vzduchu: min. 18 °C 

teplota podlahy: min. 15 °C 
při podlahovém vytápění nemá pře-
kročit 20 °C relativní vlhkost vzduchu: 
max. 70 %

Doba schnutí: Pochůzná asi po 1 hod. při tloušťce 
5 mm možnost pokládání krytiny asi 
po 1 hod. pouze na lepidlo R 850 
Speed, jinak 24 hod. 

Doba zpracovatelnosti: Cca 15 min.
Nářadí: Stěrka, hladicí lžíce, jehlový válec
Označení: Dráždivý (Xi) podle nařízení o nebez-

pečných látkách
Kód GIS: ZP1, nízký obsah chromanů (VI) redu-

kován ‹ 2 ppm
Kód odpadu: 17 09 04  ztuhlý produkt 

15 01 10  obal
Likvidace obalů: Prostřednictvím DSD nebo Interseroh
Osvědčení pro zpětný
odběr a využití
odpadu z obalů: Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. 

EK-F-050 20 134
Čistící prostředek: voda - pro neztuhlý produkt
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. 6 měsíců od data výroby

Balení: Papírový pytel 25 kg (40 ks na paletu)


