Bona Gap Master

Afwerking

Technisch merkblad
Bona Gap Master is een siliconenvrije voegenkit voor parket op basis van polyacrylaat.
Het product is snel te schuren en te lakken met alle parketlakken. Bona Gap Master is
zelfklevend en kan eveneens als lijm worden gebruikt. Het is vrij van oplosmiddelen,
reukloos en geschikt voor alle soorten parket. Het product is leverbaar in verschillende
kleuren. Het heeft een hoge en duurzame elasticiteit. Expansie: circa 7%.
•
•
•
•
•

hoge en duurzame elasticiteit
kan worden geschuurd en gelakt
oplosmiddelvrij
siliconenvrij
verkrijgbaar in 14 kleuren
Technische gegevens

Bindmiddel
Dekking
Droogtijd
Veiligheid
Ontbrandingspunt
Houdbaarheid
Verpakking

: polyacrylaat
: zie tabel hieronder
: circa 18-24 uur. Stabiel na 2-3 dagen
: niet geclassificeerd
: niet brandbaar
: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele
verpakking, vorstvrij bewaren
: 12 x 310 ml (105 dozen per pallet)

Kleuren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

beuken donker (donker beuken, kambala, merbau)
beuken licht
eiken donker
eiken gerookt
eiken licht
essen/dennen
kersen (kersen, gestoomd beuken)
maple/ahorn (ample/ahorn, licht essen, berken)
noten
rood exotisch
teak
wengé/panga-panga (wengé, donker exotisch hout)
wit
zwart

Voorbereiding
Het te behandelen oppervlak dient droog, goed geschuurd en vrij van vet, stof,
verontreinigingen en oude waslagen te zijn. Eventueel reinigen met Bona Cleaner of
Bona Fernox Parket Ontvetter.
Gebruiksaanwijzing
De tube boven de schroefdraad afsnijden, mondstuk opschroeven, schuin afsnijden en
de voegenkit met de hand of kitpistool uit de tube knijpen. Eventueel met water
egaliseren.
Om de Bona Gap Master als lijm te gebruiken deze in golvende lijnen aanbrengen.
Verwerkingstemperatuur: tussen 5 en 40° C.
Wanneer nodig kan er na 18-24 uur worden geschuurd en gelakt.
N.B. Afhankelijk van de plek en het volume van het gebruikte materiaal kan de droogtijd
worden verhoogd.
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Dekking
De dekking is zeer afhankelijk van de breedte en de diepte van de gleuven die moeten
worden gevuld. Onderstaand tabel geeft een ruwe indicatie van de dekking lineair
meters per tube. N.B. Er moet 15% aan de calculatie worden toegevoegd voor het
gladstrijken. Verpakking 310 ml tube.
Voegdiepte

Voegbreedte (mm)

(mm)

3

7

10

12

19

25

3
5
7
10

33
20
14
10

14
8
6
4

10
6
4
3

8
5
4
2

5
3
2
2

4
2
2
1

Noot: Bona Gap Master voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving
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