
Bona R540
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 data

Vlastnosti

Bona R540

• 1-složkový

• Snadné zpracování 

• Velmi dobrá přilnavost ke všem typům podkladů 

• Hluboká penetrace 

• Možnost nanášení mohérovým válečkem, štětcem 
(lakovacím kartáčem) nebo nerezovou špachtlí

Fastening

Bona R 540 je 1K-PUR reaktivní penetrační primer 
(penetrační nátěr), pro použití na savých a nesavých 
podkladech pod nášlapnou vrstvou před aplikací par-
ketových lepidel Bona, specielně pod lepidla reaktivní, 
jako jsou Bona R770, Bona R777, Bona R845, Bona 
R850, Bona R850T a Bona R860. Tento produkt lze 
taky použít jako protivlhkostní membránu (parozábra-
nu - bariéru proti vlhkosti) na betony a cementové po-
těry do max.vlhkosti 4 CM% (ve dvou nátěrech).

Báze: Polyizokyanát-Předpolymer
Barva:  Transparentní hnědá
Viskozita:  řídká kapalina
Spec.hmot.:  1,14 g/cm3 , tj.1140 kg/m3

Čistící prostředky:  S 100, aceton, etanol a jiné 
alkoholy, éter. Vytvrzený produkt  
lze odstranit POUZE mechanicky.

Spotřeba – aplikační
množství:  Cca.100–150 g/m2  – jako penetrace 

(primer). Cca. 250–350 g/m2  – jako 
parozábrana do max. 4 CM%

Nářadí k aplikaci: Mohérový váleček, štětec (lakovací 
kartáč), nerezová špachtle.

Doba schnutí:  V závislosti na typu použitého lepidla 
– (viz Aplikaci) od 1 do 24 hodin při 
20° C a 50% RH (relativní vlhkosti 
vzduchu).

Teplota při zpracování:  Teplota vzduchu: min. 18° C
Teplota podkladu:  Min.15° C, při podlahovém topení: 

max. 20° C
Relativní vlhkost
vzduchu:  max.70%.
GIS kód:  RU 1
Označení: Xn: Zdraví škodlivý
Kód odpadu (EWC):  08 01 11
Likvidace odpadu:  Prázdné a suché obaly předejte do 

sběrny odpadů 
 AU: ARA 12830, Eva 10226.
Osvědčení pro zpětný
odběr a využití
odpadu
z obalů:  Spol. EKO-KOM, Osvědčení 

č.EK-F-050 20 134
Skladování/Transport:  Při teplotách od +5° C do +30° C.
Trvanlivost:  6 měsíců od data výroby v původním 

neotevřeném, dobře uzavřeném oba-
lu.

Balení:  6 kg plastový kanystr (PE) –34 ks v 
kartonu, 132 ks na paletu


