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Povrchová 
úprava 

Dvousložkový polyuretanový tmel a lepidlo. Vyvinut pro rychlou a 
odolnou opravu podlah, jako jsou PVC/LVT, guma a linoleum, s velkou 
přilnavostí k mnoha materiálům. Lze také použít k lepení menších kusů 
podlahy. Odolné vůči vysokým nárazům, zvýšené teplotě, vlhkosti a 
mnoha rozpouštědlům a chemikáliím. 
 

• Super rychlé vytvrzení 

• Vynikající přilnavost 

• Vysoká odolnost 

• Bez zápachu 

 

 
   

Typ produktu:       2K polyuretanový tmel s polyolem a izokyanátem 
Barva:       světle šedá 
Doba otevření:       3,5 minuty 
Doba schnutí:          30 min. (20°C/60%R.H) 
Spotřeba:       dle velikosti použití 
Nářadí:       aplikační kartušová pistole 
Bezpečnost:       klasifikováno, další podrobnosti viz bezpečnostní list  

Čištění:                    Bona čistící ubrousky, technický benzín. Vytvrzený 
                                tmel lze odstranit pouze mechanicky. 
Skladovatelnost:     18 měsíců od data výroby v neotevřeném originálním obalu. 
Přeprava:                Během skladování a přepravy nesmí teplota klesnout pod +8°C a 

      překročit +32°C. 
Osvědčení o zpětném 
odběru a využití odpadu 
z obalů:                   společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. 

 
Likvidace:                S odpady a prázdnými obaly je třeba zacházet v souladu s místními 

      předpisy. 
Balení:                     12 x 250 ml (1x kartuš + 1x špička na kartuš) 

 

 
   

Vyčistěte spáru, prasklinu nebo otvor. Uřízněte všechny volné povrchy a 
obruste vhodným brusivem. Nakonec povrch otřete technickým benzínem, 
nebo jiným rozpouštědlem a nechte zaschnout. 
 
Před použitím se doporučuje vyzkoušet vhodnost produktu. Vzhledem 
k rozmanitosti materiálů, místa a podmínek zpracování, nelze zaručit 
funkčnost. 
  

 
1. Otevřete kartuš a vložte ji do aplikační kartušové pistole. Vytlačte 

materiál, dokud nezačne vytékat. 

2. Připevněte špičku směšovače 

3. Vytlačte 25-50 mm materiálu a zlikvidujte. 

4. Vyplňte trhlinu. Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte mírné 

přeplnění. POZNÁMKA: Pokud neprobíhá aplikace tmelu, je nutné jej 

občas lehce vytlačit, aby nedošlo k vytvrzení produktu ve špičce. Po 

dokončení tmelení nechte špičku zaschnout. Při opětovném použití 

vyměňte špičku. 

5. Obruste opravenou oblast brusným papírem P 120, dokud tmel nemá 

rovný povrch. 

6. Celé místo přelakujte s Bona LinoPrime nebo Bona Pure Colour, dle 

pokynů. 
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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. 
Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou 
aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, 
technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných 
technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících 
předpisů. 
 

 


