
Bona R880
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 R880

• Jednosložkové lepidlo, snadno zpracovatelné

• Měkce elastické s vysokou pevností

• Bez vody a změkčovadel

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

• Velmi dobrá přilnavost prakticky na všechny druhy 
podkladů a dřeva, skvrny se snadno odstraňují

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

• Pevná textura žeber lepidla

• Působí jen nepatrné bobtnání dřeva

• Neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610

Fastening

R880 je elastické 1-složkové, silanem modifikované, 
montážní lepidlo. Neobsahuje změkčovadla. S jeho 
extrémně vysokou „počáteční“ sílou a rychlém při-
lepení je Bona R880 specielně určeno pro opravné 
práce na parketových podlahách s pokládkou na 
silanová lepidla nebo instalaci soklových lišt. Proces 
lepení lze urychlit nástřikem malého množství vody na 
podklad nebo na aplikované lepidlo. Základní nátěr 
(penetrace) zpravidla není potřebný

Báze: Silanem modifikovaný předpolymer
Rozpouštědlo: Neobsahuje rozpouštědla podle  
 TRGS 610
Barva: Krémová
Viskozita: Lehce roztíratelné, stabilní
Hustota: 1,4 g/cm3 (1400 kg / m3)
Teplota při použití: Teplota vzduchu: min. 18 °C
 Teplota podlahy: min. 15 °C
 Při podlahovém topení nemá 
 překročit 20 °C. Relativní vlhkost  
 vzduchu (RH): max. 70 %
Čistící prostředky: S100, aceton a etanol (technický líh)
Zatížení podlahy: Po 6 až 12 hodinách
Označení: --
Kód GIS: --
Kód odpadu  (EWC): 080 112
Likvidace odpadu
z obalů: Prázdné obaly předejte na řízenou  
 skládku k likvidaci
Osvědčení: Zpětný odběr a využití odpadu z  
 obalů: Společnost EKO-KOM,   
 Osvědčení č.EK-F-050 20 134
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: V kartuších (PP) -  310 ml (1200 ks  
 na paletu)


