
Bona Mix&Fill 
Technický list 
 

AKTUALIZACE 3/2013 
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze 
 

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden 
 

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103,  
tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz 
  strana 1/2 
 

Povrchová  
   úprava 

Bona Mix&Fill je spárový tmel na vodní bázi na parkety. Míchá se 
s dřevným brusným prachem vhodného odstínu. Bona Mix&Fill se 
používá k vytmelení spár do 2 mm šířky a jiných menších defektů na 
dřevěných podlahách. Může být použit pod všechny Bona lakové a 
olejové systémy.  
 

•    Pod všechny Bona lakové a olejové systémy 

•    Bez škodlivých rozpouštědel 

•    Bez nepříjemného zápachu 

•    Vyplní spáry, ale nepropadá se 

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

•    Rychleschnoucí  

•    Snadno se brousí 

•    Vždy správný odstín spár  

 

 
Typ produktu:     akrylátová disperze 
 

VOC:    10g/litr 
 

Doba schnutí:                 cca 20 minut*, v závislosti na množství a velikosti spár a  

                                       savosti dřeva 
 

Nářadí k aplikaci:     nerezová špachtle 
 

Poměr ředění:     cca 10 m²/litr v závislosti na množství a velikosti spár. 
 

Bezpečnost:    není klasifikováno jako nebezpečný produkt.  
 

Záruční lhůta:     nejméně 1rok 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:     10 x 1 litr (44 krabic na paletě) 
                                        3 x 5 litr (35 krabic na paletě) 
 

*při 20C/60% R.H. 

 

 
 

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby 
byla původní nebo i nová podlaha dobře zbroušená až na holé dřevo, suchá a bez 
zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů. Finální broušení by se 
mělo uskutečnit za pomoci brusné kotouče zrnitosti P100-120 nebo brusné mřížky 
zrnitosti P100-120.        
 

 
 
Poznámka: Před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte. 

 

Technická data 
 

     

 

 

Příprava       

Aplikace       
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Povrchová  
   úprava 

Bona Mix&Fill se míchá s brusným prachem vzniklým po broušení na kaši vhodnou pro 
aplikaci nerezovou špachtlí. Takto připravený tmel se celoplošně nanáší na podlahu. 
Větší spáry vyžadují dodatečné přetmelení. Pozn.: Bona Mix&Fill není vhodný pro 
tmelení spár větších než 2 mm.  

Doba schnutí: cca 20 minut při 20C/60% R.H. Tato doba může být prodloužena, pokud 
byly naplněny hlubší nebo širší spáry. 

Po vytvrzení tmelu Bona Mix&Fill se podlaha znova přebrousí až na holé dřevo 
brusivem se zrnitostí P100-120 a pokud bude třeba se povrch přebrousí systémem 
Bona Scrad. Pak lze podlahu ošetřit některým z Bona lakových nebo olejových 
systémů. 

 

 
 

Bona Mix&Fill musí být vždy ošetřen lakem nebo olejem, aby byl přípravek chráněn 
před vniknutí vlhkosti atd.  
 

 

 
 

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. 

 

 

Údržba       

Upozornění 
notes 

      


