
Bona R860
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 R860

• Jednosložkové lepidlo, snadno zpracovatelné

• Měkce elastické

• Bez změkčovadel

• Extrémně rychlé přilepení, zatížení povrchu po 4 až 8 
hodinách; broušení parket a ošetření povrchu již po 
6 až 12 hodinách

• Dobrá přilnavost prakticky na všechny druhy podkla-
dů a dřeva, lepidlo z lakovaného povrchu se  snadno 
odstraňuje

• Bez obsahu vody a rozpouštědel – neobsahuje 
rozpouštědla podle TRGS 610

• Dobrá stabilita  žeber

• Působí jen nepatrné bobtnání dřeva

Fastening

R860 je elastické jednosložkové lepidlo na silanové 
bázi, určené k lepení parket podle EN 14293 (měkké).  
Neobsahuje změkčovadla. Vyznačuje se vysokou 
pevností ve střihu i tahu za ohybu a rychlým přilepe-
ním dřevěných podlahových prvků, přičemž  je do-
statečně pružné, čímž šetří podklad pod nášlapnou 
vrstvou. 

Základ: Silanem modifikovaný předpolymer
Rozpouštědlo: Neobsahuje rozpouštědla podle  
TRGS 610
Barva: Béžová
Viskozita: Lehce roztíratelné, stabilní
Hustota: 1,52 g/cm3 (1520 kg/m3)
Čistící prostředky: S100, aceton a etanol nebo Bona  
 Hand &Tool Cleaner / vytvrzené   
 lepidlo pouze mechanicky
Teplota při použití: Teplota vzduchu: min. 18 °C
 Teplota podlahy: min. 15 °C
 Při podlahovém topení  nemá 
 překročit +20 °C
 Relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
Schnutí / možnost
zatížení podlahy:  Po 4 až 8 hod.
Povrchová úprava
– broušení a ošetření
povrchu podlahy: Podle vlhkosti materiálů po 6 až 
 12 hodinách – v závislosti na typu  
 parket, absorpční schopnosti 
 podkladu a klimatu v místnosti.
Označení: --
Kód GIS: --
Kód odpadu: 080 112
Likvidace obalů: Odevzdejte do sběrny tříděných 
 odpadů
Osvědčení o zpětném
odběru a využití
odpadu z obalů: Společnost EKO-KOM. Osvědčení  
 č.EK-FO50 20 134
Rizikovost 
R - věty: -
Pokyny pro bezpečné nakládání
S – věty: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
 S 37 Používejte vhodné ochranné  
 rukavice.
Skladování / transport: Od +5 °C do +25 °C
Skladovatelnost: V neotevřených originálních obalech  
 min. 6 měsíců od data výroby
Balení: 7 kg / 15 kg v plastovém (PP) kbelíku


