Bona
R845
Fastening
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.
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Reactive Silane-based Adhesives
Dispersion Adhesives
Reactive PU-based Adhesives
Other Adhesives
Primers
Levelling Compounds
Moisture Barriers

Fastening

Bona R845
Elastické univerzální lepidlo modifikované silanem, určené pro lepení dřevěných podlah. Základní nátěr (penetrace) zpravidla není potřebný - v případě nutnosti,
zejména na podlahovém topení, lze použít penetraci
R540. Lepidlo tuhne chemickou reakcí s okolní vlhkostí a není po vytvrzení ovlivněno okolní vlhkostí, ve
vlhku nekřehne. Lepidlo je bez jakýchkoliv zdravotních
a ekologických rizik. Neobsahuje sloučeniny cínu a
olova.

Vlastnosti

Technická data

•

Jednosložkové lepidlo, snadno zpracovatelné

Báze:

Předpolymer modifikovaný silanem

•

Lze snadno čistit a odstranit z povrchově upravených
podlah

Rozpouštědlo:

Neobsahuje rozpouštědla podle 		
TRGS 610

•

Lze snadno umýt z rukou, ruce nečernají

Barva:

Šedá

•

Pevné v tahu a elastické

Viskozita:

Lehce roztíratelné, stabilní žebra

•

Velmi dobrá přilnavost na všechny běžné druhy
podkladů a dřeva

Hustota:

1,6 g/cm3

•

Dlouhá otevřená doba (doba po kterou musíme
položit dřev. prvek do nanesených žeber) – 30 min.

•

Zatížitelnost chůzí po 24-48 h.

•

Dobrá stabilita žeber

•

Bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

•

Neobsahuje sloučeniny cínu a olova

Teplota při zpracování: Teplota vzduchu: min. 18 °C
Teplota podlahy: min. 15 °C
Při podlahovém topení nemá
překročit 20 °C
Relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
Označení:

--

Kód GIS:

--

VbF:

--

Kód odpadu:

080 112

Likvidace obalů:

Prostřednictvím DSD nebo Interseroh.
Prázdné obaly odevzdejte na řízenou
skládku k recyklaci.

Osvědčení o zpětném
odběru a využití
odpadu z obalů:
Společnost EKO-KOM,
Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování / přeprava: Při teplotách od +5 °C do +30 °C)
Skladovatelnost:

V neotevřených originálních obalech
min. 6 měsíců od data výroby

Balení:

24 kg (32 na paletu) v plastovém (PP)
kbelíku

