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BonaAdhesives 

H650 Speed  
 
Popis produktu:  
 
H650 Speed je rychle-schnoucí a tvrdnoucí samonivel ační cementová st ěrkovací hmota se 
speciálním ur čením pro objekty, kde rychlost je nezbytná k rychlý m renova čním a opravným 
prácem p řed aplikací parketového lepidla R850 Speed a R850T.   
 

 Vlastnosti:  
-  Ultra rychlé schnutí – lze provádět pokládku již po ca 1 – 2 hod. (při 20°C / 50%RH).  
-  Velmi dobrý rozliv a samonivelace, aplikovatelná v tloušťkách od 1,5 do 10 mm, 
pro větší tloušťku lze materiál nastavit křemičitým pískem 
-  Vysoká pevnost a tvrdost 
-  Nízké smrštění 
-  Kompletní krystalizační vázání vody (hydratace)  
-  Pokládka prvků dřevěných podlah na lepidlo R850 Speed nebo R 850T po 1 
hodině se doporučuje  pouze, když vrstva samonivelační stěrky nepřekročí tloušťku 
5 mm.  
-  Vhodná pro podlahové topení 
 
TECHNICKÁ DATA  
Základ: cement, syntetické pryskyřice 
Barva: šedá 
Sypná hmotnost: 1,5 kg/l 
Spot řeba: 1,5 kg/m2/mm 
Teplota p ři použití: teplota vzduchu: min. 18 °C 

teplota podlahy: min. 15 °C 
při podlahovém vytápění nemá překročit 20 °C 
relativní vlhkost vzduchu: max. 70 % 

Doba schnutí: pochůzná asi po 1 hod. při tloušťce 5 mm možnost pokládání 
krytiny 
asi po 1 hod. pouze na lepidlo R 850 Speed, jinak 24 hod.  

Doba zpracovatelnosti: cca 15 min. 
Nářadí: stěrka, hladicí lžíce, jehlový válec 
Označení: dráždivý (Xi) podle nařízení o nebezpečných látkách 
Kód GIS: ZP1, nízký obsah chromanů (VI) redukován ‹ 2 ppm 
Kód odpadu: 17 09 04  ztuhlý produkt 

15 01 10  obal 
Likvidace obal ů: prostřednictvím DSD nebo Interseroh 
Osvědčení pro zp ětný odb ěr a 
využití odpadu z obal ů: 

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

Čistící prost ředek: voda - pro neztuhlý produkt 
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. 6 měsíců od data 
výroby 

Balení: papírový pytel 25 kg (40 ks na paletu) 
 
ZPRACOVÁNÍ 
 
Pro zpracování vyrovnávací cementové st ěrkovací hmoty musí být spln ěny tyto klimatické 
podmínky (hodnoty pro St řední Evropu):  
-  teplota vzduchu: min. 15° C     
-  R.H.: max 70% 
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-  teplota podkladu: min. 15° C (v p řípadě podlahového topení nesmí být vyšší než 20° C) 
 
Do čisté nádoby dejte čistou, studenou vodu. Potom stěrkovou hmotu míchadlem (ca 500 ot./min.) 
rozmíchejte tak, aby se netvořily hrudky. Počkejte ca 2 min. a znovu promíchejte. Hmotu naneste na 
podklad během doby zpracování 15 min. a rozlijte ji pomocí široké ozubené špachtle (rákle), nebo ji 
příp. uhlaďte hladící lžící. U vrstev tloušťky větší než 5 mm je dobré provést odvzdušnění pomocí 
jehlového válce.  
U vrstev o tloušťce větší než 10 mm je nutno stěrku nastavit křemičitým pískem (viz níže). Tato 
přísada se přidává do vody. Stěrkový prášek se přidává jako poslední složka. 
U potěrů z litého asfaltu podle EN 13813 se musí použít pouze H600 a je zapotřebí hmotu zušlechtit 
pomocí D510.  
 

Pozn.: Ruce a nářadí umývejte ve vodě, dokud materiál neztvrdnul. Načaté pytle dobře uzavřete. 

Poměr míchání : 
-  Normální samonivelační stěrková hmota (tloušťka vrstvy 2 až max. 10 mm): 
   ca 6,0 l vody; 25,0 kg stěrkové hmoty 
-  Nastavená stěrková hmota (tloušťka vrstvy 10 až max. 20 mm): 
   ca 6,25 l vody; 25,0 kg stěrkové hmoty; 16,0 kg písku fr. 0 až 3 mm (= 65 hmotnost. %,  
   kbelík ca 10 l) 
 
Případné dodatečné stěrkování pomocí H 650 se nejlépe provádí tehdy, jestliže je možno  
na první vrstvu vstoupit, ale je ještě vlhká. Pokud je první vrstva suchá, je třeba nanést penetraci D 550 Speed. 
Tvrdnoucí vrstvy je třeba bezpodmínečně chránit před rychlým vysýcháním, např. působením přímého slunečního 
záření, průvanu nebo vysoké teploty  
v místnosti! 
 
Dodate čné ošet ření / Broušení 
Pro optimální přilnavost parketového lepidla ke stěrkové hmotě je užitečné provést její přebroušení po ca 3 
hodinách od aplikace. 
 
Upozornění! Nářadí musí být čisté. 
 
  
OBLASTI  POUŽITÍ  
 
Podklady a jejich p říprava:  
Podklad pod nášlapnou vrstvou musí odpovídat požadavkům normy - ČSN 74 4505. Mimo 
jiné musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, odolný v tahu i tlaku a ne příliš hladký nebo 
drsný. Je nutno jej popř. odborně upravit. Podklady ošetřete pomocí penetrace Bona  
D550 Speed nebo Bona R410 (je nutno jej vždy zapískovat), přitom zabraňte tvorbě louží na 
povrchu. Na podlahovém topení je nutno vždy penetrovat. Velké nerovnosti, díry a jiné je 
nutno vyplnit pomocí nastavenou stěrkou H650 Speed (viz níže).  
 

Vhodnými podklady jsou: 
-  Cementové potěry (CT) podle normy EN 13813 
-  Kalcium sulfátové (anhydritové tekuté potěry) podle EN 13813 
-  Dřevotřískové desky (V 100) o min. tl.25 mm, jiné stabilní, deformacím odolné konstrukce 
    
Pokládka: po ca.1 hod. pouze při použití R850 Speed nebo R 850T k pokládce prvků dřevěné 
podlahy 
 
Důležité:  V případě, že bude použito lepidlo jiné, lze provádět pokládku  
min. po 24 hodinách. 
 
 



                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                              

 
BONA CR, spol. s r.o.,  Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, 

telefon: +420 236 080 211, fax: +420 236 080 219, infolinka 800 100 103, www.bona.cz, bonacr@bona.com 
 

 
 
INFORMACE O BEZPEČNOSTI 
Riziko ohrožení zdraví:  
Bona H650 je  výrobek nepředstavující riziko ohrožení zdraví při dodržení zásad bezpečnosti  
a hygieny práce a doporučeného způsobu použití.  
 

Výstražný symbol nebezpe čnosti:  
Xi - Dráždivý. Obsahuje cement, dráždí oči a kůži. 
 
Specifická rizikovost - R - v ěty:  
R 36/38: Dráždí oči a kůži. 
 

 
 
Pokyny pro bezpe čné nakládání - S - v ěty: 
S 2/ S 29  Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. 
S 24/25            Zamezte styku s kůží a očima. 
S 26              Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte  
                         lékařskou pomoc. 
S 37/39            Používejte vhodné ochranné rukavice a OPP pro oči a obličej.  
 
Pokyny pro první pomoc:  
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, ošetřete  
reparačním krémem. 
 
Důležitá upozorn ění: 
Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem Bezpečnostním listu. 
 
Výše uvedené údaje jsou založeny na rozsáhlých laboratorních a praktických pokusech. Protože poměry, za 
kterých jsou produkty používány jsou mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu zboží. 
 
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 
 
 
 


