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Povrchová  
   úprava 

Bona Mix&Fill Plus spárový tmel na vodní bázi. Účinně tmelí spáry a 
praskliny na dřevěné podlaze. Výrobek se smíchá s dřevným brusným 
prachem a vytvoří pastu s přírodním zabarvením podlahy. Může být 
použit u většiny druhů dřeva a lze jím tmelit spáry do šířky 3 mm.  
 
•    Spárový tmel s vyjímečnými plnícími vlastnostmi 

•    Rychleschnoucí 

•    Na vodní bázi, ale anti-korózní (nereaguje se železem)   

•    Optimální pro lehce a středně zbarvené dřeviny 

•    Velmi nízký obsah rozpouštědel 

 

 
Sušina-obsah:                cca 38% 
 

VOC:    max 15g/litr 
 

Poměr ředění:                10-15% brusného prachu k 85-90% MixFillPlus (roztoku  

    k přípravě tmelu) 
 

Doba schnutí:                 před další aplikací: 15-30 minut* 

                                       před broušením: 30-60 minut* 

                                       před lakováním nebo ošetřením olejem: 1-2 hodin* 
 

Nářadí k aplikaci:     nerezová špachtle 
 

Spotřeba:     cca 8-12 m²/litr v závislosti na množství a velikosti spár 
 

Bezpečnost:    není klasifikováno jako nebezpečný produkt  
 

Čištění nářadí:    Odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý  

                                       materiál lze odstranit mechanicky nebo proudem vody.       

                         

Záruční lhůta:     1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu. 
 

Skladování/přeprava:     Teplota nesmí klesnout pod +5ºC nebo být vyšší než    

                                       +25ºC během skladování a přepravy. 
 

Likvidace:      Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu   

                                        s místními předpisy. 
 

Balení:     3 x 5 litr (35 krabic na paletě) 
 
*Za předpokladu normálních menších spár na nově položených podlahách při klimatu 

20C/60% R.H (relativní vlhkost vzduchu) v místnosti. Čím budou spáry širší a větší, tím 
delší je doba schnutí. Spáry větší než 2 mm necháme schnout přes noc. 

 

 
 

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby 
byla stará nebo i nová podlaha dobře zbroušená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků 
brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů. Broušení by se mělo uskutečnit 
pomocí brusiva zrnitosti P60-80 (před konečným brusem po tmelení). Teplota 
v místnosti a produktu během aplikace a schnutí nesmí klesnout pod +13ºC. 

 

Technická data 
 

     

 

 

Příprava       
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Povrchová  
   úprava 

 

 
 
1.    Před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte. 

 
2.    Tmel smíchejte v nádobě s jemným, čistým brusným prachem z broušené  
       podlahy (zrnitost P60-80). 
 
3.    Aplikujte takto vzniklý tmel pomocí nerezové špachtle na celou plochu podlahy.  
       Pokud bude třeba, tento postup opakujte. 
 
4.    Po vyschnutí povrchu podlahy proveďte broušení (zrnitost P100-120) pomocí  
       pásové, okrajové, případně talířové brusky. Tím odstraníte zbytky tmelu Bona  
       Mix&Fill Plus. 
 
5.    Podlahu ošetřete některým z Bona lakových systémů dle příslušných pokynů. 
        
 

 
 

Důležité: 

•   Spáry palubkových podlah nebo dřevěné špalíkové dlažby se obvykle netmelí.  
    Vytvrzený tmel se může ze spár částečně uvolňovat během zasýchání / 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. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro 
ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen 
přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních 
listech tak, aby jim řádně porozuměl. 
 
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz. 

 

 
 

Aplikace       

Upozornění 
notes 

      


