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BonaAdhesives 

D500 
 
Popis produktu 
 
D500 je základní nát ěr (penetrace) s minimálními výpary (EMICODE EC1) pr o přípravu podklad ů 
před aplikací parketových lepidel Bona, zejména dispe rzních. Je vhodný pro nasákavé  
i nenasákavé podklady jako jsou mazaniny – s výjimk ou pr ůmyslových mazanin s obsahem 
magnézia a xylolitových mazanin – d řevot řískové desky, podlahové desky apod.  
 
Vlastnosti: 
-     velmi slabé výpary, Emicode EC1 
-     neobsahuje rozpouštědla 
-     propouští vodu 
-     lehce se rozpouští 
-     univerzálně použitelný 
 
TECHNICKÁ DATA 
Základ: disperze na bázi polyakrylátu 
Rozpoušt ědlo: voda 
Barva: bílá 
Viskozita: lehce roztíratelný 
Hustota: 1,0 g/cm3 

teplota vzduchu: min. 18 °C 
teplota podlahy: min. 15 °C 
při podlahovém topení nemá překročit 20 °C 

Teplota p ři použití: 

relativní vlhkost vzduchu: max. 70 % 
základní nátěr pro použití disperzních lepidel Ředění: 
nejdříve zředit vodou 1:1 

Spot řeba: cca 150 g/m2 zředěný (cca 75 g/m2 koncentrát) 
Doba schnutí: cca 24 hod. při 20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu 
Nářadí: váleček, štětka 
Označení: nepodléhá povinnému označení podle Nařízení o nebezpečných 

látkách 
Emicode: EC 1 neobsahuje rozpouštědla 
Kód GIS: D1 
Kód odpadu: 08 01 12 
Likvidace obal ů: Prázdné a suché obaly předejte na řízenou skládku k recyklaci. 
Osvědčení o zp ětném odb ěru a 
využití odpadu z obal ů: 

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

Skladování: neukládat trvale při teplotách nižších než +5 °C, chránit p řed mrazem, 
v létě skladovat v chladu (teplota nemá přesáhnout 30 °C) 

Skladovatelnost: v neotevřených originálních obalech min. 1 rok od data výroby 
Balení: 4 plastové (PE) kanystry po 5 kg 
 
Příprava povrchu 
 
Podklad musí vyhovovat požadavkům DIN 18356 (ČSN 74 4505). Kromě jiného musí být 
trvale suchý, čistý, bez trhlin, odolný vůči tahu a tlaku a nesmí být příliš hladký ani příliš 
drsný. Podle potřeby musí být odborně upraven. 
 
Vhodné podklady (event. i s podlahovým topením) 
-     anhydritové (tekoucí) mazaniny 
-     cementové mazaniny 
-     mazaniny z litého asfaltu 
-     dřevěné podklady 
-     dřevotřískové desky V100 
-     podlahové desky OSB aj.  
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Použití 
 
Základní nátěr pro použití pod disperzní lepidla se nejprve zředí vodou v poměru 1:1, potom 
se rovnoměrně nanese kartáčem, válečkem nebo štětcem na podklad tak, aby se netvořily 
loužičky a nechá se uschnout. Po proschnutí (viz dále) základního nátěru je možné pokládat 
parkety. 
 
Doba schnutí 
 
Asi 1-24 hodin podle nasákavosti podkladu a klimatu v místnosti. V případě pochybností, 
např. u podkladů choulostivých na vlhko, jako je anhydritová (tekoucí) mazanina a před 
pokládáním parket s vysokou bobtnavostí, min. 24 hodin. U dřevotřískových desek V1 nebo 
podlahových desek OSB cca 48 hodin. 
 
Čišt ění pracovního ná řadí 
 
Omýt vodou. Ztvrdlý produkt se odstraní pomocí S100 nebo etanolu. 
 
Povšimn ěte si prosím údaj ů v našem bezpe čnostním listu.  
 
 
Bezpodmíne čně si povšimn ěte 
 
Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních 
podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších 
vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska 
vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se 
respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a 
zpracování, označení a příslušných technických směrnicích a normách i pokynech pro provádění prací 
průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů. 
Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.04) 
 
Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 D   
                                         800 100 103 - CZ 

 
 
 
 
 

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 
 

 


