
Bona Mix&Fill Plus
Tehnični list

Bona Mix&Fill Plus je visoko-trdno vodno vezivo zasnovano za hitro in učinkovito zapolnjevanje rež

in luknjic v lesenih tleh. Proizvod se zmeša z lesenim prahom, ki ga pridobimo z brušenjem tal in

daje naravno obarvanost, ki se ujema s preostalimi tlemi. Bona Mix&Fill Plus se lahko uporablja z

večino vrst lesa in razpokami do 3mm. 

 Izjemna sposobnost polnjenja

 Hitro sušenje

 Na vodni osnovi, pa vseeno protikorozijski (brez madežev rje)

 Optimiziran za svetlo do temno obarvan les

 Zelo nizka vsebnost topila

Vsebnost suhe snovi: ~ 38%

Hlapna organska spojina: max 15 g / liter

Mešalno razmerje: 10-15% lesni prah za 85-90% veziva

Čas sušenja: - med nanosi 15-30 minut *

- do brušenja 30-60 minut *

- dokončno oz. do nanosa olja 1-2 ur *

Uporaba orodja: Nerjaveča jeklena lopatica

Poraba: ~  8  -  12m2 /  liter,  odvisno  od  velikosti  in  količine  razpok.

Varnost Nerazvrščeno

Čiščenje: Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. 

Zasušeni material  se lahko  odstrani mehansko ali  s čiščenjem z 

vodo.

Odstranjevanje: Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati  v skladu z 

lokalnimi predpisi.

Skladiščenje / transport: Temperatura ne   sme pasti  pod + 5 ° C ali preseči + 25 ° C, med 

skladiščenjem / prevozom. Takoj po uporabi je embalažo potrebno 

zapirati.

Rok uporabe: 1  leto  od  datuma  proizvodnje,  v  neodprti  originalni  embalaži.

Velikost pakiranja: 3x5 litrov (44 škatel na paleti)

10 x1 litrski (50 škatel na paleti)

* Naveden čas je predviden za normalne, manjše nastale reže na novo nameščenih tleh pri 20°C in

60% relativne vlažnosti v prostoru. Širše in globlje so reže, daljši je čas sušenja. Reže do 2 mm je

treba sušiti preko noči.

Zagotovite, da so tla prilagojena končnemu okolju, suha in brez voska, brez umazanije in druge

kontaminacije. Pobrusite tla do golega lesa z granulacijo 60 - 80 (pred izdelavo končnega reza).
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Tehnični podatki 

Priprava        



Bona Mix&Fill Plus
Tehnični list
Temperatura v prostoru in temperatura izdelka med nanašanjem in sušenjem ne sme pasti  pod

+ 13 C.  

1. Pred uporabo temeljito pretresite.

2. Zmešajte izdelek v embalaži s finim in čistim prahom od brušenja, tako da dobite gladko 

zmes.

3. Z uporabo nerjaveče jeklene lopatice nanesite mešanico po celotnih tleh. Po potrebi 

postopek ponovite. Opomba: Mix&Fill ni primeren za reže večje od 2 mm. Za zapolnitev 

večjih rež se lahko uporabi Bona Gapmaster. 

4. Ko se površina posuši, odbrusite presežek Mix&Fill-a s tračnim brusilnim papirjem, ki ima 

granulacijo 100 – 120. 

5. Tla obdelajte s katerimkoli Bona premaznim sistemom po navodilih proizvajalca.

 Reže v deskah ali  ob  robu tal se običajno ne napolni.  Ko   je  polnilo suho lahko popoka v

času krčenja/širjenja lesa.

 Bona zagotavlja odgovornost le za dobavljen izdelek. Zaradi različnih vrst lesa, ki so na

voljo  in  možnih  aplikacij,  Bona  ne  prevzema  odgovornosti  za  končno  nanešen

izdelek.Nekatere  redke  vrste  lesa  (večinoma  tropsko)  ali  kemično  obdelan  les  lahko

sprožijo  nepredvidene reakcije. Če ste v dvomih, pred uporabo opravite test, da s tem

zagotovite zadovoljivo delovanje in barvo.
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Nanos        

  Pomembni napotki 
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