BonaCoatings

Mix & Fill Plus
Popis produktu:
Mix&Fill Plus je vysoko-pevnostní, antikorozní přípravek na vodní bázi určený pro rychlé a
účinné tmelení spár a prasklin na dřevěných podlahách. Výrobek se smíchá s
dřevným brusným prachem a vytvořený pastu z přírodním zabarvením
podlahy. Mix&Fill Plus je optimální pro lehce a středně zbarvená dřeva a lze
jím tmelit spáry do šířky 3 mm.

Vlastnosti:
- Vysoko- pevnostní antikorózní přípravek na vodní bázi
- Pro rychlé a účinné tmelení spár a prasklin na dřevěných podlahách
- Lze tmelit spáry do šírky 3 mm.
TECHNICKÁ DATA
Rozpouštědlo:
Doba schnutí:

Spotřeba:
Mísící poměr:
Kód odpadu:
Osvědčení o zpětném
odběru a využití
odpadu
z obalů:
Trvanlivost a
podmínky skladování:
Forma balení:

voda
Před další aplikaccí 15-30min., před broušením 30-60 min.*, před
lakováním nebo ošetřením olejem 1-2 hod.*
*Za předpokladu normálních, menších forem spár na nově položených
podlahách při klimatu v místnosti 20°C/60% RH (relativní vlhkosti vzduchu).
Čím budou spáry širší a hlubší, tím bude doba schnutí tmelu delší. Spáry
větší než 2 mm necháme schnout přes noc.
2
cca. 8-12 m /l. V závislosti na množství a velikosti spár
10-15% brusného prachu k 85-90% filleru (roztoku k přípravě tmelu).
08 01 12
Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.

nejméně 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování / přeprava při teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu ihned po
použití produktu těsně uzavřete.
5 l plastový kanystr, 44 ks v na paletě

Příprava: Zajistěte, aby byla podlaha přizpůsobena pro prostředí, ve kterém bude
používána. Mimo jiné musí být trvale suchá, prostá vosků, nečistot a jiných znečištění.
Podlahu přebruste na holé dřevo s konečným zrnem P6O – P80 (před konečným brusem po
tmelení). Teplota v místnosti a produktu během aplikace a schnutí nesmí klesnout pod
+13°C.
Zpracování:
1. Před použitím produkt v kanystru dobře protřepejte.
2. Produkt smíchejte v nádobě s jemným, čistým brusným prachem z broušené podlahy
(P60-80).
3. Takto vzniklý tmel aplikujte pomocí nerezové špachtle na celou plochu podlahy a
pokud bude třeba tento postup opakujte.
4. Po vyschnutí povrchu podlahy proveďte broušení (P100-120) pomocí pásové,
okrajové, případně talířové brusky. Tím odstraníte zbytky tmelu Mix&Fill Plus.
5. Podlahu ošetřete některým z vodních systémů Bona.
Mísící poměr:
Spotřeba:

10-15% brusného prachu k 85-90% filleru (roztoku k přípravě tmelu).
cca. 8-12m2/litr, v závislosti na velikosti a množství spár.
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Doba schnutí: - před další aplikací 15-30 minut
- před broušením 30-60 minut*
- před lakováním nebo ošetřením olejem 1-2 hod.*
*Za předpokladu normálních, menších forem spár na nově položených podlahách při klimatu
v místnosti 20°C/60% RH (relativní vlhkosti vzduchu). Čím budou spáry širší a hlubší, tím
bude doba schnutí tmelu delší. Spáry větší než 2 mm necháme schnout přes noc.
Čištění / likvidace odpadu:
Z nářadí odstraňte zbytky tmelu a pak jej vytřete navlhčeným hadrem. Suchý material lze
odstranit mechanicky nebo kartáčem a vodou. Nevylévejte do kanalizace. Prázdné a suché
nádoby uložte na řízenou skládku k recyklaci. Nádoby se zbytky přípravku jsou speciálně
likvidovány
(EWC - kód odpadu: 08 01 12).
Důležité:
• Spáry palubkových podlah nebo dřevěné špalíkové dlažby se obvykle netmelí. Vytvrzený
tmel se může ze spár částečně uvolňovat během zesýchání / expanze prvků těchto
podlah.
• Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti
druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt
již zcela nainstalovaný. Jisté vzácné druhy dřev (většinou tropických) nebo chemicky
ošetřených, mohou způsobit nepředvídané reakce. Pokud máte pochybnosti, proveďte
zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti a reálného zabarvení.
RIZIKOVÁ OPATŘENÍ
Bezpečnost: Výrobek neni klasifikovaný jako nebezpečný . Při použití tohoto produktu se
musí dodržovat normální pravidla při práci s chemickými látkami a přípravky. Používejte
pracovní rukavice, ochranné brýle a zajistěte dobré odvětrání pracovního prostoru. Více
informací o produktu naleznete v bezpečnostním listu na stránkách www.bona.com.
Trvanlivost /skladování / přeprava: 1 rok od data výroby, v neotevřeném originálním obalu.
Skladování / přeprava při teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu ihned po použi tí produktu
těsně uzavřete.
Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce:

BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505

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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