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Bona Adhesives 

R400                                                       
 
Popis produktu 
 
R400 je dvousložková polyesterová licí prysky řice pro sanace podklad ů před jejich vyrovnáváním  
stěrkovými hmotami a pokládkou parket lepením.  
 
Důležité vlastnosti 
• nízkoviskózní 
• rychle tvrdnoucí 
• velmi dobrá přilnavost k různým podkladům 
• nastavitelná suchým křemičitým pískem 
 
Technická data 
Báze: Polyesterová pryskyřice a tvrdidlo 
Rozpoušt ědlo: - 
Barva: Červená 
Viskozita: Nízkoviskózní 
Hustota (spec.hmotnost): 1,1 g/cm3 

Teplota p ři použití: Teplota vzduchu: min. 18 °C 
 teplota podlahy: min. 15 °C 
 při podlahovém topení nemá překročit 20 °C 
 relativní vlhkost vzduchu: max. 70 % 
Doba schnutí / vytvrzení: Možnost zatížení po cca 30 – 60 min. a 50 % rel. vlhkosti 

vzduchu 
Doba zpracovatelnosti: Cca 20 min. při přidání ředidla S100 cca 40 min.  
Zatížení: Pochůznost po 30 až 60 minutách 
Klasifikace / Ozna čení: Pryskyřice: zdraví škodlivý Xn podle nařízení o nebezp. 

látkách 
 tvrdidlo: podporuje hoření O; dráždivý Xi podle nařízení o 

nebezp. 
 látkách 
VbF (nebezpe čí požáru): Pryskyřice: vznětlivá; tvrdidlo: podporuje hoření 
UN: 1866 
Kód odpadu: Složka A -  Pryskyřice : 08 04 12 

Složka B – Tvrdidlo: 08 04 09 
Likvidace obal ů: Prázdné obaly odevzdejte na řízenou skládku k likvidaci. 
Osvědčení o nakládání s obaly: Zpětný odběr a využití odpadu z obalů: Společnost EKO-

KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 
Skladování / transport: Neukládat trvale při teplotách nižších než +5 °C, chránit 

před mrazem, v létě skladovat v chladu (teplota nemá 
přesáhnout +25 °C) 

Trvanlivost: V neotevřených originálních obalech min. 1 rok od data 
výroby 

Balení: Kombinovaný obal o celk.hmotnosti 1 kg, z toho 0,97 kg 
pryskyřice a 

 30 g tvrdidlo (tuba) – 6 ks v kartonu; kovové spony  
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Příprava podkladu 
Podklad musí být prostý prachu, oleje, mastnot a musí být suchý podle ČSN 74 4505. 
  
Zpracování  
Před použitím R 400 musí být splněny následující klimatické podmínky (hodnoty pro Střední 
Evropu): 
• Teplota vzduchu: min.180 C 
• Teplota podlahy: min.150 C (na podlahovém topení max.200 C) 
 
V závislosti na požadované době zpracovatelnosti se za důkladného míchání přidá tvrdidlo 
k pryskyřici. Připravte si pouze takové množství materiálu, které můžete během stanovené 
doby zpracovat. 
Tvrdicí přísada (tužidlo)     Doba zpracovatelnosti (20 °C) 
I.      1,5 % (1/2 tuby)                25 minut 
II.     3,0 % (1 tuba)                15 minut 
 
Široké praskliny se proříznou karboflexovým kotoučem, pak se kolmo na ně proříznou rýhy 
(vzdálenost cca. 30 až 50 cm od sebe), do kterých se po celkovém vysátí prachu vloží 
kovové spony. Tímto způsobem se podklad tak zvaně sešije. Nato se do spár nalije takové 
množství pryskyřice, aby byly zality vlasové trhliny a jejich stěny. Potom lze hmotu nastavit 
suchým pískem (cca 1:1) a spáru dokonale vyplnit. Před vytvrzením pryskyřice se 
opravované místo posype křemičitým pískem (zrno 0,3 ÷ 0,8 mm), aby byl zajištěn vhodný 
podklad pro následné práce.                                                                                                                                                          
                                                                                                   
Sanace trhlin 
Trhliny v potěru (i jemné vlasové trhliny) mohou mít nejrůznější příčiny, např. nedostatečná 
nebo nerovnoměrná tloušťka potěru, příliš rychlé schnutí potěru, chybné složení malty 
v potěru. Je nutno písemně tuto skutečnost oznámit a odmítnout další práce spojené  
s pokládkou, protože nemůže být zaručen bezvadný výsledek.  
 
Čišt ění pracovního ná řadí: 
Čistit ředidlem Bona S100, acetonem, etanolem nebo syntetickým lihem. 
 
Informace o složení 
 
Složka A - prysky řice 
Složení (v č. chemického názvu  nebezpe čných látek obsažených v p řípravku):  
   
Název látky č.CAS č. Indexu  č.EEC Konc.%hmot. Symbol R-věty 
Styren 100-42-5 601-026-

00-0 
202-851-5      15 - 25 Xn R 10- 2O-

36-38 
Křída, uhličitan 
vápenatý 

471-34-1          - 207-439-9      35 - 50   -          - 

 
 
Informace o p ředpisech 
Výstražný symbol nebezpe čnosti:  Xn – Zdraví škodlivý            
                                                            Obsahuje: styren                                                                                                             
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Specifická rizikovost ( R-v ěty):  
R 10 -      Hořlavý  
R 20 -      Zdraví škodlivý při vdechování.  
R-36/38- Dráždí oči a kůži. 
 
Pokyny pro bezpe čné nakládání ( S-v ěty):  
S 2   Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 23   Nevdechujte páry. 
S 29   Nevylévejte do kanalizace. 
S 37/51    Používejte vhodné ochranné rukavice. Používejte pouze v dobře větraných 
prostorách. 
 
 
Složka B –  tvrdidlo 
 
Složení (v č. chemického názvu  nebezpe čných látek obsažených v p řípravku): 
        
Název látky č.CAS č. Indexu  č.EEC Konc.%hmot. Symbol R-věty 
Dibenzoylperoxid 94-36-0 617-008-

00-0 
202-327-6      45 - 52 O, Xi R 2-36-43 

2-Etylhexylbenzoát 5444-75-7          - 226-641-8      10 - 20   - R 53 
Butoxypolyetylen-
/propylenglykol 

9038-95-3          -       -        1 - 5 Xi R 36 

 
Informace o p ředpisech 
  
Výstražný symbol nebezpe čnosti: Xi – Dráždivý               

                                            O -  Oxidující 
 

 
 
                                                                                                                   

 Xi Dráždivý O: Oxidující 

                                                                   
Specifická rizikovost ( R-v ěty):  
R 2         -  Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.     
R 36/38  - Dráždí oči a kůži. 
 
Pokyny pro bezpe čné nakládání ( S-v ěty):  
S 2    Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 3/7    Uchovávejte na chladném místě.  
S 26        Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc.  
S 36/37/39    Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a osobní ochranné prostředky pro 
oči a obličej. 
S 60              Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. 

                                                                                               
 
Pokyny pro první pomoc:  
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 
Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento   
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obal nebo označení. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, při potřísnění 
oděv odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté 
vody a vyhledejte lékaře. 
 
Opatření pro hasební zásah:  
Vhodná hasiva: vodní mlha, suché hasící prostředky, CO2. 
 
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. 
  
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) 
 

 
 

 
Podrobn ější informace najdete v bezpe čnostním listu produktu.  
 
 
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 
 
 
 


