BonaCoatings

Gap Master
Popis produktu:
Tmelící hmota bez silikonů na bázi polyakrylátu, určená k vytmelení spár parketových podlah
v oblasti zárubní, schodišť apod. Tento vysoce kvalitní rychle brousitelný výrobek je
přelakovatelný všemi druhy laků, běžně dostupnými na našem trhu. Gap Master je
tvrdý na povrchu, trvale elastický v hloubce spáry a vykazuje dobrou pevnost
přilnutí. Je dodáván v několika barevných odstínech.

Vlastnosti:
• bez zápachu
• rychlé schnutí
• lze přelakovat vodními laky
TECHNICKÁ DATA
Pojivo:
Doba schnutí:
Hustota:
Forma balení:
Rozpouštědlo:
Kód odpadu:
Osvědčení o zpětném
odběru a využití odpadu
z obalů:
Trvanlivost a podmínky
skladování:

polyakrylát
Podle teploty a použitého množství je za 18–24 hod. brousitelný a za
2–3 dny plně zatížitelný při 20 °C/60 % RH.
3
1600 kg/m
plastové kartuše 330 ml, karton 12 ks
voda – k čištění nářadí
07 07 99
Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
nejméně 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte
v chladu.

ZPRACOVÁNÍ
Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnot. V případě nutnosti proveďte umytí
přípravkem Parkett Polish Remover. Uřízněte špičku obalu nad závitem, našroubujte hubici a
pomocí pistole vytlačujte obsah. Přebytečnou hmotu ihned vyhlaďte vlhkým hadříkem. Pro
lepení nanášejte Gap Master ve tvaru vlnovky. Zpracovávejte při teplotě +5 °C až +40 °C.
Barvy
bílá
–
béžová
–
světle hnědá –
krémová
–
středně hnědá –
karamel
–
dub
–
bahenní dub –
třešeň
–
wenge
–

pro bíle pigmentované hmoty
pro smrk a jedli
pro buk
pro javor, jasan, břízu
pro pařený buk, třešeň
pro středně tmavý dub
pro dub
bahenní dub, pařený dub
třešeň, teak, pařený buk
wenge

RIZIKOVÁ OPATŘENÍ
Riziko ohrožení zdraví:
Výrobek není klasifikován jako látka zdraví nebezpečná. Ekvivalent výrobku schválen SZÚ
PRAHA pod č. CZŽP 12-3376/97, Ex.: 370512 jako výrobek nepředstavující zdravotní riziko
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při doporučeném způsobu použití. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla.
Riziko ohrožení životního prostředí:
Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. Větrání při práci není
bezpodmínečně nutné.
Nebezpečí požáru: výrobek nepředstavuje nebezpečí požáru. Ve smyslu ČSN 65 0201
nehořlavá pasta.
Bezpečnostní upozornění:
S2
Uchovávejte mimo dosah dětí
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 oči okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.)
a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Opatření při nechtěném úniku látky:
Zabránit kontaktu s pokožkou a zejména s očima. Zamezit úniku do vod a kanalizace.
Zachytit do hadrů, nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku k likvidaci.
Informace o zneškodňování:
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 Grüne punkt (Zelený bod).

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.
Výrobce:

BonaKemi GmbH, Mayrwiesstrasse 21, A- 5300 Hallwang bei Salzburg

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

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

