Bona GapMaster

Lepljenje

Tehnični list
Bona GapMaster je masa, ki temelji na akrilu in je namenjena za zapiranje rež med
letvicami, pragovi in lesenimi tlemi. Lahko se uporablja tudi za popravilo škode in
zapolnitev odrgnin in razpok v tleh. Masa je na voljo v 14 različnih barvah in se lahko,
ko je suha brusi, lakira in barva.


Trajno elastičen



Brez topil in brez silikona



Brez vonja



Odlično samostojno in stransko lepljenje



Visoka začetna in končna moč lepljenja



Združljiv z Bona izdelki za obdelavo lesa

Tehnični podatki
Vrsta izdelka:

Permanentna masa na osnovi akrilata

Največje odstopanje gibanja:

15%

Temperatura uporabe:

Min. +5°C do max. + 35 ° C (masa in podlaga)

Gostota (DIN EN ISO 2811-1): 1,57 ± 0,05 g / cm³
Čas oblikovanja
(23 ° C / 50% Rel. vlažnost):

Približno 10 min

Poraba:

310 ml tesnila zadostuje za približno 12 tekočih metrov
rež, ki merijo 5 x 5 mm ali približno 3 tekoče metre rež,
ki merijo 10 x 10 mm.

Čas sušenja:

Približno 18 - 24 ur pri 23 ° C / 50% RV Visoka
vlažnost, nizke temperaturne in skupna globina reže
nad 15 mm lahko podaljšajo čas sušenja.

Orodja:

Ročna, na baterijski pogon ali pnevmatska tesnilna
pištola

Rok uporabe:

2 leti od dneva proizvodnje v zaprti originalni kartuši

Skladiščenje / transport:

Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali presegati
+40°C med skladiščenjem in prevozom.

Odstranjevanje:

Z odpadki in izpraznjenimi posodami je potrebno
ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.

Velikost pakiranja:

12 x 310 ml

Dodatne podrobnejše informacije so zabeležene v ustreznem varnostnem listu.

Priprava
Podlaga mora biti suha, trdna, brez prahu in maščob. Vsaj ena izmed površin, ki se lepi
mora biti absorpcijska ali difuzijsko prepustna. Pred nanosom izdelka, odstranite vse
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ostanke cementa. Pri obnovi projektov je potrebno v celoti odstraniti stare tesnilne
mase, ostanke barv...V izogib kontaminaciji in za doseg natančnega spoja, vam
priporočamo, da skupne robove oblepite z lepilnim trakom pred nanosom izdelka.

Uporaba

1.

Odrežemo vrh z ostrim nožem in pri tem pazimo, da ne poškodujemo navoja.
Privijemo šobo na navoj. Prerežemo šobo pod kotom, da ustreza velikosti in
obliki, ki jo želimo.

2.

Nanesemo v neprekinjenem toku in zagotovimo, da je reža dobro zapolnjena
in da je stik narejen z obeh strani.

3.

Takoj zgladimo izdelek, ki smo ga nanesli, z ravnim robom, gobo ali vlažnim
prstom.

4.

Lepilni trak, ki smo ga uporabili lahko odstranimo takoj po nanosu

Bona Gapmaster mora biti zaščiten pred izpiranjem (npr. kondenzirana vlaga) dokler na
nanosu ne nastane trden film. Svež izdelek lahko odstranimo z vlažno krpo. Orodje
takoj po uporabi očistimo z vodo. Že sušen izdelek je potrebno odstraniti mehansko.
Ostanke, presežek izdelka lahko omehačamo z vodo in ga potem obrišemo. Med
sušenjem se bo barva rahlo spreminjala.
Barve, ki so na voljo: Svetla bukev, Temna bukev, Svetli hrast, Temni hrast, Bog hrast,
Jesen, Bela, Črna, Javor, Češnja, Wenge, Oreh, Teak, Eksotična rdeča, RAL 730 (siva)
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