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BonaAdhesives   

D705 
 
Popis produktu: 
 
Bona D705 je disperzní parketové lepidlo na bázi po lyvinylacetátu s nízkým obsahem 
rozpoušt ědel (cca.4% hmot., etylacetát, etanol), vyrobené po dle DIN 281 a spl ňující normu EN 
14293 (tvrdost) s nízkým obsahem vody a rozpoušt ědel.  
 
Vlastnosti: 
• Velmi nízký obsah rozpouštědel 
• Velmi snadná aplikace (roztíratelnost) 
• Stabilní  žebrování  
• Dlouhá otevřená doba ( mezi nanesením a  pokládkou) 
• Rychlé slepení  
 
TECHNICKÁ DATA:  
Báze: disperze polyvinylacetátu 
Sušina-obsah (% hmot.): 70% 
Voda-obsah(% hmot.): 26% 
Rozpoušt ědla-obsah (% hmot.): Etylacetát 3%, etanol 1% 
Hustota (spec.hmotnost): 1,4 g/cm3 (1 400 kg/m3 ) 
Barva: bílo-žlutá 
Viskozita: lehce roztíratelné, stabilní žebrování 
Teplota p ři použití: teplota vzduchu: min. 18 °C 
 teplota podlahy: min. 15 °C 
 při podlahovém vytápění nemá překročit 20 °C 
Relativní vlhkost vzduchu: relativní vlhkost vzduchu: max. 70 % 
Spot řeba: cca 850-1250 g/m2 podle druhu parket, event. ozubené 

špachtle 
Doba schnutí: doba mezi nanesením a slepením cca 20 min.; 
Zatížení / broušení: zatížení je možné po 48-72 hod./ broušení po 4 až 10 dnech 
Nářadí k aplikaci: ozubená špachtle 
Označení: Nepodléhá povinnosti 
Kód GIS: D1 
Kód odpadu: 08 04 10 
Likvidace obal ů: Prázdné(PP) obaly předejte na řízenou skládku k recyklaci. 
Zpětný odb ěr a využití odpadu 
z obalů: 

Společnost EKO-KOM. Osvědčení č.EK-FO50 20 134 

Skladování / transport: od +5 °C do +25 °C 
Skladovatelnost: v neotevřených originálních obalech min. 6 měsíců od data 

výroby 
Balení: Plastový (PP) kbelík 22 kg – 24 kbelíků na paletě 
Čistící prost ředek: Voda (u nezaschlého lepidla) 
Nebezpečí požáru: Nejedná se o hořlavou kapalinu dle ČSN 65 0201.  
Pokyny pro bezpe čné nakládání 
S – věty: 

S2       Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 29    Nevylévejte do kanalizace. 
S 37    Používejte vhodné ochranné rukavice. 

 
   
ZPRACOVÁNÍ 
 
Příprava podkladu: 
 
Podklad pod nášlapnou vrstvou musí odpovídat požadavkům ČSN 74 4505. Kromě jiného musí být 
trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ani příliš hladký, ani příliš drsný. Podle potřeby  
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může být upraven zabroušením, vysátím a opatřením penetrací. Doporučuje se penetrace Bona D500 
– obzvláště na podlahovém topení. Při aplikaci penetrace se vyhněte  tvorbě louží na povrchu. 
Nerovné podklady lze vyrovnat pomocí některé ze samonivelačních cementových stěrkových hmot  
(H600,H620 nebo H650) v tloušťce min.2 mm. Větší prohlubeniny, otvory apod. je nutno  vyrovnat 
nejprve pomocí H610.  
  
Vhodné podklady (event. i s podlahovým topením) 
• podlaha s cementovým potěrem nebo s vhodnou cementovou vyrovnávací stěrkovou  hmotou v tl. 

min. 2 mm  
•    dřevotřískové desky V100 
•    desky OSB aj.    
                                                                                                                                         
Použití 
 
Lepidlo je před použitím nutno event. temperovat. Pozor: použité nářadí musí být čisté. I nepatrné 
zbytky jiného lepidla mohou výrazně změnit vlastnosti D705! Vhodnou ozubenou špachtlí se 
rovnoměrně nanese takové množství lepidla, na které lze během doby mezi nanesením a slepením, tj. 
asi 20 min., položit prvky dřevěné podlahy do lepidlového lůžka. Parkety do lepidla dobře přitiskněte, 
event. použijte paličku. Měli byste pracovat proti pevnému dorazu. Na podlahu se nesmí 
bezprostředně po pokládce vstupovat, ani je jinak zatěžovat. Při pokládce dlouhých prvků je nutno 
dbát na dokonalou rovinnost podkladu, zpravidla přesahující požadavky ČSN 74 4505, event. je nutno 
podklad vyrovnat  stěrkovou hmotou deklarovanou pro daný účel. Je nutné si uvědomit podélné 
prohnutí, případně je nutno prvky na koncích dostatečně zatížit. U prvků malých rozměrů a/nebo u 
rovných podkladů použijte špachtli s jemným ozubením, hrubší ozubené špachtle se použijí u velkých 
formátů a/nebo méně rovných či drsných podkladů. Nerovné podklady a/nebo mimořádně dlouhé 
prvky vyžadují zpravidla větší množství lepidla.  
 
Úprava povrchu  
 
Asi po 4 až 10 dnech, podle nasákavosti podkladu a klimatu v místnosti. 
Dodržujte pokyny pro práci uvedené výrobcem parket! 
 
Důležité:  Nevhodné pro dřeva rychle absorbující vodu, jako jsou buk, jasan a javor!   
 
Spot řeba Ozubené špachtle Druhy  parket 

cca 850 g/m2 Bona 850 F 
Bona 850 G 

mozaikové parkety 

cca 1000 g/m2 Bona 1000 F 
Bona 1000 G 

dřevěná dlažba RE do tl. 40 mm 
vlýsky 22 mm 
dvouvrstvé hotové parkety 
třívrstvé hotové parkety (od tl. 10 mm, kratší než 1200 mm) 

cca 1250 g/m2 Bona 1250 F 
Bona 1250 G 

průmyslová mozaika (kantka) 
dubové vlýsky 22 mm aj. 
třívrstvé hotové parkety(od tl. 10 mm, kratší než 1200 mm) 
palubky při délkách do 1200 mm od tl. 13 mm 
dřevěná dlažba RE, WE 

                                            
                                                      
 
                                                      TYPY OZUBENÝCH ŠPACHTLÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

850 G 1250  1000 G 
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Čišt ění pracovního ná řadí: Omýt vodou. Zatuhlé lepidlo se odstraní mechanicky. 
 
 
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 
 
 

 
 
 
 
 


