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2-komponent polyuretan sparkelmasse og lim. Utviklet for rask og holdbar 
reparasjon av fleksible gulv som PVC / LVT, gummi og linoleum, med svært 
gode heft-egenskaper til mange materialer. Kan også brukes til å lime 
mindre biter for reparasjon. Motstandsdyktig mot høy slitasje, temperatur, 
fuktighet samt de fleste, relevante løsemidler og kjemikalier.

Bona Fleksibel PU Filler

GULVBEHANDLING
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Åpne patronen og sett den inn i en skjelettpistol. 
Trykk ut til det begynner å renne. Fest 
blandemunnstykket. Trykk ut  25-50 mm materiale 
og kast. Fyll hull / sprekk. For best resultat, lag en 
liten ”overfylling”.

NB: Når du ikke bruker patronen, må du klemme ut 
litt av produktet fra patronen med korte intervaller 
slik at det ikke herder i blandemunnstykket.
La blandemunnstykket sitte på når du er ferdig. 

PÅFØRING (FORTSATT)

PÅFØRING

FORBEREDELSER

•  Meget rask herding

•  Meget gode heft-egenskaper

•  Holdbar

•  Tilnærmet luktfri

HOVED FORDELER

TEKNISKE DATA

Type produkt:        Polyolblanding kombinert med isocyanatprepolymer

Farge:                       Lys grå

Åpentid:            3,5 min

Herdetid:              30 min (20°C/60% R.H)  

Påføringsverktøy:       Skjelettpistol

Sikkerhet:               Klassifisert, se sikkerhetsdatablad for informasjon

Cleaning of tools:       Bona Cleaning Wipes, Bona S100, aceton, ethanol.  
                                    Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk

Forpakning:        12 x 250 ml patroner inkl. 1 munnstrykke pr patron

1 | Utgangspunkt 4 | Rens og la tørke 5 | Legg på etterbehandling

1 | Fyll hull/sprekk

3 | Rens og renskjær

2 | Slip og skrap

2 | Jevn ut 3 | Slip ned

4 | Rens med etanol

Det anbefales å teste produktets egnethet for den 
påtenkte bruken og formålet før bruk. Gitt mangfoldet 
av materialer, underlag, sted og behandlingsmåter, kan 
ingen garanti for funksjonalitet gis.

Rengjør skjøten, sprekken eller hullet som skal 
fylles. Klipp av løse deler av belegget slip med 
et passende slipemiddel for å rengjøre skjøten / 
hullet. Rens til slutt skjøten / hullet med etanol eller 
lignende løsningsmiddel og la det tørke.

2-komp. polyuretan sparkelmasse

Sett på et nytt munnstykke når du skal bruke evt. restprodukt i patronen. 
Slip det reparerte området med et korn 120 slipemiddel til fyllingen har en 
jevn overflaten. Behandle hele området med Bona LinoPrime eller Bona 
Pure Color i henhold til egen instruksjon.


