
Bona R410
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 R410

• Izolace proti vlhkosti do 5 % CM

• Upevnění podkladů pod nášlapnou vrstvou

• Bez organických rozpouštědel

• Velmi dobrá přilnavost k mnoha materiálům

• Možnost nanášení válečkem, štětcem, pryžovou 
stěrkou 

Fastening

Je určena k penetračním nátěrům, zpevnění a utěs-
nění různých podkladů pod nášlapnou vrstvu. Slouží 
k vytvoření bariéry proti kapilárně vzlínající nebo zbyt-
kové vlhkosti do max. 5 % CM na cementových a 
betonových podkladech pod nášlapnou vrstvou i jako 
základová vrstva před aplikací lepidla Bona R770 2K 
– PUR a nivelačních stěrkovacích hmot. Po naředě-
ní lihovým ředidlem též k vysoce účinnému zpevnění 
podkladů.

Spotřeba: Základní nátěr, penetrace 
bariéra proti vlhkosti 150 – 250 g/m2

500 g/m2

Doba vytvrzení: Ca 24 hod. v závislosti na teplotě a 
relativní vlhkosti vzduchu

GIS kód: RE1

Čistící prostředek: Etylalkohol, aceton. Po vytvrzení 
může být R410 odstraněna pouze 
mechanicky!

Trvanlivost a
podmínky skladování: 12 měsíců od data výroby v původ-

ním neotevřeném obalu. Uchovávejte 
mimo dosah dětí! V létě skladujte v 
chladu.

Kód odpadu: 08 04 12

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

EK-F-050 20 134.

Balení: 5 kg – dvojobal – 75 kg balení na 
paletě 
UN: 3082 (složka A); 2735 (složka B)


