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Kleje 
 

 Bona D750 jest bezrozpuszczalnikowym, 1-komponentowym klejem dyspersyjnym 
wzmocnionym włóknami do przyklejania wykładzin z design LTV w arkuszach (desek i 
płytek). do chłonnych podkładów wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się bardzo 
dobra absorpcją do chłonnych podkładów. Po związaniu klej jest relatywnie twardy wraz 
z włóknami i praca wykładzin LVT jest mocno zredukowana. Bardzo rzadko tworzą się 
szczeliny między arkuszami. Odkształcenie się elastycznych arkuszy jest zmniejszone 
do minimum. Bona D750 jest jedynie do użytku wewnętrznego. 
  
Największe zalety  

 Bez rozpuszczalników;  

 Niski poziom emisji EC1;  

 Wysoka wytrzymałość na ścinanie;  

 Krótki czas odpowietrzania;  

 Łatwy w użyciu;  

 Długi czas otwarcia. 

 Nadaje się na ogrzewanie podłogowe 
 
 

 
 
Typ produktu:  Dyspersyjne na bazie etylenu i octanu winylu-akrylan 

wzmocniony włóknem  
Kolor:   Beżowy  
Lepkość:   Łatwy do nałożenia, stabilny  
Gęstość:   1,0 g / cm ³  
Warunki klimatyczne podczas  
aplikacji:  Temperatura powietrza co najmniej 18°C, temperatura 

podkładu 15°C-20°C  
wilgotność względna powietrza: max 65%  

Narzędzia:   Szpachla ząbkowana Bona 250F  
Czas odpowietrzania:  Brak  
Czas użycia:   20-25 minut*  
Lekkie obciążenie podłogi:  po 24 godzinach  
Wytrzymałość całkowita:  po około 3 dniach  
Środek czyszczący:  Gorąca woda  
GISCODE:   D1  
EMICODE: EC1  Zatwierdzenie DiBT: Z-155.20-265  
Magazynowanie:  Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub 

przekroczyć +25°C w czasie transportu i 
magazynowania. Przechowywać w chłodnym, suchym, 
przewiewnym miejscu.  

Okres przydatności do użycia:  1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym 
opakowaniu  

Wielkość opakowań:  Wiadra 14 kg (32 wiadra na palecie)  
Bezpieczeństwo:  Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w 

Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i 
Preparatu Niebezpiecznego 

 

 
 

 
Powierzchnia podkładu musi być równa, sucha, czysta i pozbawiona pęknięć, w dobrym 
stanie. Powinna być także lekko porowata. Jeśli to konieczne, powinna być 
profesjonalnie przygotowana do położenia. Szczeliny i otwory muszą być wypełnione 
masą szpachlową taką jak Bona H610. Montaż podłóg wykładzinami design LTV lub 
PCV za pomocą kleju Bona D750 wymaga chłonnego i absolutnie równego podkładu. 
Zastosowanie odpowiedniej masy samopoziomującej takiej jak Bona H605 lub Bona 
H600 jest obowiązkowa. Zwłaszcza, jeśli podkład jest nienasiąkliwy lub wrażliwy na 
wilgoć (np. anhydryt lub asfalt lany). Należy pamiętać o odpowiedniej wilgotności 
podkładu, aby uniknąć kolejnej pęcznienia masy zapachu w budynku. Zapoznaj się 
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również z Kartami technicznymi innych produktów Bona, które będą używane.  
Odpowiednimi podkładami są: wszystkie chłonne podkłady z masy samopoziomującej. 
 

 
 

Przed użyciem kleju w pomieszczeniu muszą być spełnione następujące warunki 
klimatyczne (wartości dla Europy Środkowej): 
  

 Temperatura powietrza: min. 18 - 25° C  

 Temperatura podłogi: min. 15° C (z ogrzewaniem podłogowym maksymalnie 20°C)  

 Wilgotność względna: maksymalnie 65%  
 
Należy unikać promieni słonecznych podczas pracy z klejem! Wysoka wilgotność 
powietrza i niskie temperatury przedłużają czas odpowietrzania, ustawienia i czas 
otwarcia, niska wilgotność powietrza i wysoka temperatura skraca je. Klej musi zostać 
doprowadzony do temperatury pokojowej i wymieszany przez użyciem. Przyklejany 
materiał musi być wyprostowany, zaaklimatyzowany w pomieszczeniu, w którym będzie 
przyklejany. Należy także stosować się do instrukcji producenta przyklejanego 
materiału. Przed nałożeniem kleju należy wyrównać powierzchnię podkładu poprzez jej 
wyszlifowanie materiałem ściernym o granulacji P 80. Później odkurzyć dokładnie 
podkład, aby usunąć kurz i brud. Bądź ostrożny : zbyt długie i intensywne szlifowanie 
podnosi ryzyko polerowanie powierzchni! Następnie trzeba zagruntować podkład Bona 
D510 ( rozcieńczonym 1:1 wodą ) i odkurzyć. Pozostawić grunt do wyschnięcia na co 
najmniej 30 minut*. Po zagruntowanym podkładzie rozprowadzić równomiernie klej 
Bona D750 odpowiednią pacą zębatą Bona 250F (TKB A2). Unikać nagromadzenia się 
kleju, kałuż lub innych nierówności, aby zapobiec ich „przeniesienia” na powierzchnię 
wykładziny. Można zacząć montaż wykładziny bezpośrednio po naniesieniu kleju. Czas 
otwarcia wynosi około 25-30 * minut . Nie aplikować więcej kleju, niż tyle ile może być 
przykryte wykładziną w czasie otwarcia. Uwaga: Narzędzia muszą być czyste. Niektóre 
zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na właściwości kleju.  
Należy zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju deformacje lub krzywizny przyklejanego 
materiału. Odkształcenia lub zdeformowane krawędzie muszą być dociśnięte i 
obciążone podczas montażu. Ok. 15 minut po przyklejeniu wykładziny należy ja 
dwukrotnie „wałkować walcem do wykładzin.  
*w 20 °C i 50 % wilgotności względnej powietrza. 

 

 

 
 
Szpachla ząbkowana Bona 250F ok. 200-300 g/m²  (PVC design w płytkach i arkuszach)  
 
 
UWAGA: Bona D750 nie jest przeznaczony do przyklejania wykładzin dywanowych, 

PVC szerokich (w rolkach), ani żadnych innych elastycznych wykładzin.  
 
Bona bierze odpowiedzialność tylko za dostarczony produkt, nie może brać 
odpowiedzialności za całą zainstalowaną podłogę. W razie wątpliwości przeprowadzić 
test lub próbę. Prosimy zapoznać się także z innymi informacjami o produktach Bona.  

 
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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