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Povrchová  
   úprava 

Bona Gap Master je tmelící hmota na bázi akrylátu, určená k vytmelení 
spár parketových podlah v oblasti zárubní, schodišť apod. Tento vysoce 
kvalitní, rychle brousitelný výrobek je přelakovatelný všemi druhy laků, 
běžně dostupnými na našem trhu. Gap Master je tvrdý na povrchu, trvale 
elastický v hloubce spáry a vykazuje dobrou pevnost přilnutí. Je dodáván 
ve 14 barevných odstínech. 
 

•    Dobrá plnivost spár 

•    Rychleschnoucí  

•    Bez zápachu 

•    Bez rozpouštědel  

•    Pružnost, cca 7%  

 
Poznámka: tmelte pouze podlahy ve kterých je malý předpoklad pohybu dílců. 

 

 
Typ produktu:     polyakrylát 
 

Barevné odstíny:            bílá, béžová, světle hnědá, krémová, středně hnědá, karamel,  

                                       dub, bahenní dub, třešeň, wenge, černá, ořech, teak, červěné  

                                       exotické 
 

Doba schnutí:                 cca 18-24 hod*. Úplné vytvrzení po cca 2-3 dnech, v závislosti  

                                       na klimatických podmínkách a velikosti spár. 
 

Spotřeba:                        viz tabulka níže 
 

Bezpečnost:    není klasifikováno jako nebezpečný produkt  
 

Čištění:                           Odstraňte zbytky materiálu vodou. Zaschlý materiál lze  

                                       odstranit mechanicky. 
 

Záruční lhůta:     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 likvidovány v souladu   

                                        s místními předpisy. 
 

Balení:     12 x 310 ml (105 krabic na paletě) 
                                         

*při 20C/60% R.H. 

 

Typické pokrytí na 310 ml kartuše   

Hloubka mezery Šířka mezery (mm)   

(mm) 3 7 

3 33 m 14 m 

5 20 m 8 m 

7 14 m 6 m 

10 10 m 4 m 
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Povrchová  
   úprava 

 
 

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby 
byla suchá, čistá a bez zbytků oleje, vosku nebo jiných materiálů, mastnot a nečistot.  
Při opravě širší mezery nejprve mezeru vyplňte pěnovým podkladem. 
Teplota v místnosti a produktu během aplikace a schnutí nesmí klesnout pod 
+13ºC. 

 

 
 

1.   Odřízněte špičku obalu nad závitem, našroubujte hubici a pomocí pistole vytlačujte  
      obsah.  
 
2.   Aplikujte tmel rovnoměrně. A ujistěte se, že je tmel v kontaktu na obou stranách   
      spáry. 
 
3.   Přebytečnou hmotu ihned vyhlaďte vlhkým hadrem nebo navlhčeným prstem. 
 
Tmel může být broušen po 18-24 hodin a přetřen lakem nebo barvou v případě potřeby.  
Objem použitého materiálu a místní podmínky budou mít vliv na dobu schnutí (doba se 
může zkrátit nebo prodloužit). 
 

 
 
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. 

 
 
 

Příprava       

Aplikace       

Upozornění 
notes 

      


