
Bona Mix&Fill Plus 

Karta Techniczna 

Bona Mix&Fill Plus jest spoiwem na bazie wody o wysokiej zawartości substancji stałych, przeznaczonym  

do szybkiego i skutecznego wypełniania szczelin i ubytków w podłogach drewnianych. Produkt należy mieszać 
z pyłem drzewnym z zeszlifowanej posadzki w celu uzyskania odpowiedniego koloru. Bona Mix&Fill Plus jest 

stosowany do wypełnienia szczelin do 3 mm szerokości. Może być stosowany ze wszystkimi lakierami i olejami 

Bona i daje wykonawcy możliwość zaoferowania kompletnego systemu na bazie wody. 
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Wyjątkowa zdolność wypełniania- lepsza niż produktów na bazie rozpuszczalników; 

Nie ma nieprzyjemnego zapachu; 

Bardzo niska zawartość rozpuszczalników; 
Szybkoschnący; 

Łatwy do szlifowania; 

Stworzony do szpachlowania jasnych kolorów drewna. 

Finishing 

Dane techniczne 

Zawartość subst. stałych: 
Proporcja mieszania: 
Czas schnięcia: 

~38% 
10-15% pyłu drzewnego do 85-90% spoiwa 
- do kolejnej aplikacji: 15-30 minut* 
- do zeszlifowania z podłogi: 30-60 minut* 
- Do aplikacji lakieru lub oleju 1-2 godzin* 
* w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20 oC wilgotność 

względna 60%. 

Narzędzia: 

Wydajność: 

Bezpieczeństwo: 

Mycie narzędzi: 

Szpachla ze stali nierdzewnej 

~8-10m2/l w zależności od ilości/głębokości szczelin 

Niesklasyfikowany 

Zetrzeć szpachlę z mokrego wypełniacza, a następnie umyć wodą. Zeschnięte spoiwo 
można usunąć mechanicznie lub wyszorować pod bieżącą wodą. 
Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi 

przepisami. 
Temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C 
podczas transport i magazynowania. 

1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu 

3x5 l (44 kartonów na palecie) 

Odpady: 

Magazynowanie/transport: 

Okres przydatności do 

użycia: 

Opakowanie: 

Przygotowanie 

  
Powierzchnia, która ma być wypełniona, musi być czysta, sucha, wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Zarówno  

nowe, jak i stare podłogi powinny być wyszlifowane do surowego drewna. Wyszlifuj podłogę materiałem 

ściernym o granulacji 60-80 /przed szlifowaniem ostatecznym/.  
Temperatura produktu i podłogi nie może spaść poniżej 130C podczas aplikacji i schnięcia. 

Aplikacja 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dokładnie wstrząśnij opakowaniem Mix&Fill Plus, aż do uzyskania jednolitego koloru produktu  
w opakowaniu. 

. Zmieszaj w pojemniku Mix&Fill Plus z bardzo drobnym czystym pyłem drzewnym. Najpierw wlej 

Mix&Fill Plus, a potem dosypuj pył. 

Zaszpachluj mieszaniną całą podłogę używając szpachli ze stali nierdzewnej. W razie potrzeby 
powtórzyć szpachlowanie. 

Kiedy produkt wyschnie, ostatecznie szlifuj podłogę szlifierkami taśmową lub systemem PowerDrive+ 
FlexiSand i kątową materiałem ściernym o granulacji 100 – 120. 
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Bona Mix&Fill Plus 

Karta techniczna 

5. Aplikować na podłogę olej albo lakier zgodnie z instrukcjami obsługi tych produktów. 

Finishing 

Ważne informacje  

 

Szczelin w deskach na legarach lub w bruku parkietowym się nie szpachluje. Suche 
spoiwo może pękać w szczelinach narażonych na duże naprężenia. 

Bona bierze odpowiedzialność tylko za dostarczony produkt, nie może brać 

odpowiedzialności za całą zainstalowaną podłogę. Niektóre rzadkie gatunki drewna 
(głównie tropikalne) lub drewna poddane obróbce chemicznej lub termicznej mogą 

wywołać nieprzewidziane reakcje. W razie wątpliwości przeprowadzić test w celu 

zapewnienia właściwej funkcji koloru. 
Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji 

Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej 

www.bona.com. 
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