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BonaAdhesives  

GluClic 
 
Popis produktu:  
 
Žluté disperzní lepidlo bez rozpoušt ědel, skupiny D 3 dle normy EN 204. Je vhodné k lepe ní 
různých druh ů dřevěných spoj ů typu d řevo / d řevo a d řevěných materiál ů v 
interiéru. Zvlášt ě vhodné je pro lepení na pero a drážku u hotových a  
laminátových parketových prvk ů, dřevot řískových i OSB desek p ři plovoucím 
uložení.  
 
Vlastnosti 
-  Dobrá odolnost proti vodě 
-  Rychlá přilnavost 
-  Příznivá otevřená doba  
-  Univerzální použití 
 
 TECHNICKÁ DATA 
 
Báze: PVAC disperze 
Barva: nažloutlá 
Viskozita: vysoce viskózní 
Hustota: 1000 [kg/m3] 
Doba ztuhnutí:  asi 90 min. při pokojové teplotě 
Možnost zatížení:  cca. po 24 hod. podle druhu dřeva, savosti podkladu a 

mikroklimatu 
Čistící prost ředek: voda - u nezaschlého lepidla 
Kód GIS: D1,  bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610 
Kód odpadu: 08 01 12 
Spot řeba:  cca.10 až 25 ml na běžný metr spáry 
Osvědčení  o zp ětném odb ěru a 
využití odpadu z obal ů: 

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.  
 

Trvanlivost a podmínky 
skladování:  

6 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. 
Chraňte před mrazem! Skladování a přeprava při teplotách od 
+5 do 250C. Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte v 
chladu a suchu. 

Balení: karton  20x 0,75 kg 
 
 
ZPRACOVÁNÍ 
 
Plochy, které se mají lepit musí být čisté a zbavené prachu. Teplota vzduchu a materiálu by 
měla být minimálně 15 °C. Od řízneme šikmo uzavírací špičku. Lepidlo naneseme sytě na 
horní stranu drážky a poté dílec parkety přiložíme perem k před tím položenému dílci a rukou 
přitlačíme. Následně přiklepneme pomocí kladiva a dřevěné podložky nebo přítlačného 
železa, či stahovacího přípravku. 
Pozn.: Lze použít i k lepení parketových a laminátových prvků se systémem Click. 
Lepidlo je správně nadávkováno, když ho ze spáry mezi dvěma dílci v malém množství 
vytlačíme na povrch. Přebytečné lepidlo doporučujeme u hotových parket a laminátových 
podlah ihned setřít navlhčeným hadříkem. 
Zatížení:  Po 24 hodinách, v závislosti na druhu dřevěného materiálu, absorbční schopnosti 
podkladu a klimatu  místnosti, je možno podlahu brousit, lakovat, a pod. 
  
Dodržujte též pokyny pro zpracování od výrobce park et. 
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RIZIKOVÁ OPATŘENÍ 
Riziko ohrožení zdraví:  
Bona GluClic není klasifikován jako látka zdraví nebezpečná. Ekvivalent výrobku schválen 
SZÚ PRAHA pod č. CZŽP 12-2998/97C, Ex.: 370512 jako výrobek nepředstavující zdravotní 
riziko při doporučeném způsobu použití. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a 
větrejte. 
Riziko ohrožení životního prost ředí:  
Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. 
Nebezpečí požáru:  výrobek nepředstavuje nebezpečí požáru.Je ve smyslu ČSN 65 0201 
nehořlavá kapalina. 
 
Bezpečnostní upozorn ění:  
Standardní pokyny pro bezpečné nakládání-S věty: 
S 2    Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 24/25   Zamezte styku s kůží a očima 
S 29    Nevylévejte do kanalizace 
S 37    Používejte vhodné ochranné rukavice 
 
Opatření první pomoci:  
Zamezte styku s kůží. Při styku kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody  
a mýdlem. 
Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
Kontaminované oblečení okamžitě odložte. 
Při požití vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte   
zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo  
označení. 
 
Opatření při necht ěném úniku látky:  
Zamezit kontaktu s kůží a očima. Zamezit úniku do vod a kanalizace. Zachytit  
do textilií, dřevěných pilin nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku. 
 
Informace o zneškod ňování:  
Způsoby zneškodňování látky/přípravku/kontaminovaného obalu: 
Nespotřebované materiály nebo obaly (plastové nebo plechové obaly), zneškodněte v 
souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad v místech určených 
pro sběr nebezpečných odpadů. 
 
Nakládání s obaly:  
Identifikační značka 
– grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2 
– abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén) 
– číselný kód 02 
– piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING a Grüne punkt (Zelený bod). 
Recyklace nebo případné jiné využití obalů je možné po vymytí vnitřku obalů vodou (ihned 
po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně 
použitelných obalech nedodáváme. 
 
 Podrobn ější informace o výrobku naleznete v našem bezpe čnostním listu. 
 
Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,  
                  Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com 
 
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                      Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161 
 


