
Bona R850
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 R850

• Jednosložkové lepidlo, snadno se zpracovává

• Pevné ve smyku a elastické

• Velmi dobrá přilnavost prakticky ke všem druhům  
podkladů a dřeva

• Lze snadno čistit a odstranit z prvků s úpravou 
povrchu

• Lze snadno umýt z rukou – ruce nečernají

• Velmi dlouhá doba mezi nanesením a slepením 
(cca 1 hod.)

• Dobrá stabilita žeber

• Bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

Fastening

R850 je univerzální elastické jednosložkové lepi-
dlo modifikované silanem, určené pro lepení parket 
a palubek z masivního dřeva. Ve vytvrzeném stavu 
je lepidlo, jako běžná parketová lepidla odolné vůči 
smyku, klade však malý odpor při smršťování pod-
lahových prvků, a proto šetří podklad. Základní nátěr 
(penetrace) zpravidla není potřebný. Lepidlo je vytvr-
zováno chemickou reakcí s okolní vlhkostí, doba mezi 
nanesením a slepením činí asi 40 min. Vzhledem k 
poměrně vysoké pevnosti je lepidlo vhodné zejména 
pro masivní parkety. 

Báze: Před polymer modifikovaný silanem

Rozpouštědlo: Neobsahuje rozpouštědla podle  
 TRGS 610

Barva: Béžová

Viskozita: Lehce roztíratelné, stabilní žebra

Hustota: 1,4 g/cm3

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 %

Otevřená doba: 40 minut

Kód odpadu: 08 01 12

Osvědčení o zpětném
odběru a využití
odpadu z obalů:  Společnost EKO-KOM, 
 Osvědčení č. EK-F-050 20 134.

Likvidace obalů: Plastové obaly (PP) předejte na 
 řízenou skládku k likvidaci.

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: 7 kg / 15 kg v plastovém kbelíku


