
Bona Mix&Fill 

Karta techniczna 

Bona Mix&Fill jest spoiwem na bazie wody, przeznaczonym do mieszania z pyłem drzewnym z zeszlifowanej 

posadzki w celu uzyskania odpowiedniego koloru. Bona Mix&Fill jest stosowany do wypełnienia szczelin do  
2 mm szerokości i innych mniejszych wad w podłogach drewnianych. Może być stosowany ze wszystkimi 

lakierami i olejami Bona i daje wykonawcy możliwość zaoferowania kompletnego systemu na bazie wody 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 

 

Nie zawiera rozpuszczalników 
Nie ma nieprzyjemnego zapachu 
Wypełnia szczeliny, nie zapada się 
Na bazie wody, ale nie powoduje korozji 
Szybko schnie 
Łatwy do szlifowania 

Zawsze odpowiedni kolor szczelin 

Finishing 

Dane techniczne 

Typ produktu: 
VOC: 

Proporcje mieszania: 

 
Czas schnięcia: 

Wypełniacz szczelin na bazie dyspersji akrylowej 
max 5 g/l 

Zmieszaj produkt z pyłem drzewnym do uzyskania gęstej konsystencji 

przypominającą owsiankę 

- między aplikacjami: 20 minut* 
- do szlifowania: 20 minut* 
- do ostatecznej wersji lub do olejowania: 1-2 godzinny* 
Szpachla ze stali nierdzewnej 
~8-12m2/l w zależności od ilości/ głębokości szczelin 

Niesklasyfikowany 
Przed przystąpieniem do mycia, przy użyciu minimalnej ilości wody należy wytrzeć 
narzędzia z resztek materiału. Wysuszony materiał można usunąć mechanicznie lub 

szorując wodą. 
Odpady powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami 
Temperatura nie może być niższa niż +5°C ani przekroczyć +25°C podczas 

magazynowania i transportu 
 1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu 

 

3x5 l (44 kartonów na palecie) 
10 x1 l (50 kartonów na palecie) 

Narzędzie aplikacji: 

Wydajność: 

Bezpieczeństwo 
Czyszczenie: 

Odpady: 
Magazynowanie/Transport 

Okres przydatności: 

Opakowania: 

* w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20°C wilgotność 
względna 60%. 

Przygotowanie 

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

nowe podłogi, jak i stare podłogi, powinny być wyszlifowane do surowego drewna. Do ostatniego szlifowania 

powinien być użyty materiał ścierny o granulacji 60-80. Temperatura pomieszczenia i produktu nie może spaść  

poniżej +13oC podczas aplikacji i suszenia.  

Aplikacja 

1. 

2. 

3. 

Dokładnie wstrząśnij opakowaniem przed użyciem. 

Bona Mix&Fill powinien być zmieszany z pyłem po szlifowaniu, by zapewnić odpowiednią strukturę 

do aplikacji. 

Nałóż mieszaninę na całą podłogę za pomocą stalowej szpachli, w razie potrzeby powtórz procedurę. 

Uwaga: Mix&Fill nie jest odpowiedni do podłóg ze szczelinami większymi niż 2 mm. Do wypełnienia 

szerszych luk użyj Bona GapMaster. 
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Bona Mix&Fill 

Technical data sheet 

4. 

5. 

Kiedy powierzchnia jest sucha, zeszlifuj cały nadmiar Mix&Fill za pomocą materiałów ściernych o 

granulacji 100-120. W razie potrzeby wykończ podłogę materiałem ściernym o granulacji 120-150. 

Zastosuj dowolny system wykończenia podłóg Bona zgodnie z odpowiednimi dla danego produktu 

instrukcjami użytkowania. 

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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