BonaCoatings

PARKETT REPAIR
Popis produktu:
Parkett Repair je akrylátová opravná pasta na vodní bázi, připravená k okamžitému
použití. Je určena k vytmelování spár a vyrovnávání malých prohlubní a trhlin na
hotových parketových podlahách, laminátu a lakovaných parketových podlahách. Při
použití na jiných než uvedených materiálech, nespecifikovaných površích a/nebo
podkladech je nutné položit zkušební plochy.
Vlastnosti:
- Opravná pasta
- Vyplňuje spáry a poškozená místa
- Snadno aplikovatelná
- Dodává se v 6 barvách
- Barvy je možné vzájemně míchat
TECHNICKÁ DATA:
Základ:
Rozpouštědlo:
Teplota zpracování:
Označení:
GISCODE:
WGK:
VbF(hořlavost):
Kód odpadu:
Likvidace obalové nádoby:
Osvědčení o zpětném
odběru a využití odpadu
z obalů.
Skladování:

Trvanlivost:
Balení:

Akrylátová disperze
Voda
Teplota v místnosti popř. teplota laku musí být během nanášení
nebo doby schnutí +15 až + 25°C.
Označení není povinné
W3
WGK 1, samozařaditelná
Nepodléhá VbF. Nehořlavá pasta.
08 0410
Prázdné a suché obaly předejte k recyklaci.
Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Trvale skladovat při teplotách vyšších než +5°C, chránit p řed
mrazem.
V létě skladovat v chladu (při teplotách pod +30°C).
V neotevřeném originálním obalu minimálně 6 měsíců od daa
výroby.
125 ml

Zpracování:
Pastu je možné snadno nanášet prstem nebo plastovou stěrkou. Větší spáry nebo prohlubně
je eventuálně nutné vyplnit vícekrát. Přebytky odstranit mokrým hadrem. Parkett Repair
nesmí být zpracováván při teplotě pod +10°C.
Po zaschnutí nanést Bona FreshenUp (prostředek na ošetřování), aby se plocha ochránila
proti pronikajícím nečistotám.
Barevná provedení:
creme (pro javor, jasan a borovici)
hellbraun (pro buk),
mittelbraun (pro pařený buk, třešeň)
dunkelbraun (pro Wenge)
eiche hell (dub)
eiche dunkel (pro středně tmavý dub)
Barevné tóny lze mezi sebou navzájem míchat.
Barvy je možné vzájemně míchat.
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

Barvy vzorků nejsou z důvodu odchylek způsobených technikou tisku
závazné.
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
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