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Součástí systému Bona Home pro renovaci dřevěných podlah  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bona Home Lepidlo na dřevěné podlahy    
 

• Dobrá roztíratelnost 

• Bez rozpouštědel a s velmi nízkými emisemi  

• Vhodné pro podlahové topení      
                      
BONA HOME LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY je jednosložkové silanem 
modifikované lepidlo klasifikované jako elastické, dle ISO 17178. Bylo vyvinuté tak, 
aby odolávalo pohybům dřevených podlah a zaručovalo dlouhodobou přilnavost k 
podlaze. Lepidlo nabízí rychlý náběh lepící síly, snadno se aplikuje a neobsahuje 
rozpouštědla. Lze jej obecně aplikovat bez penetrace. Doporučeno pro 2 a 3-vrstvé, 
předem povrchově upravené dřevěné podlahové krytiny a pro celodřevěné masivní 
desky do šířky 180 mm. 

 

 
 
Typ produktu: elastické jednosložkové lepidlo na parkety modifikované 

silanem 
 
Spotřeba: 2-vrstvé hotové parkety: cca 1000 g/m2 - aplikace pomocí 

ozubené špachtle Bona 1000G (TKB B10) 
 

3-vrstvé hotové parkety: cca 1250 g/m2 - aplikace pomocí 
ozubené špachtle Bona 1250G (TKB B13) 
 

Masivní dřevěné podlahy: cca 1500 g/m2 - aplikace pomocí 
ozubené špachtle Bona 1500G (TKB B16) 

 
Balení:   10 kg plastový kyblík 
 
Doba schnutí:   24 hodin 
 
Skladování, transport: nesmí zmrznout 
 
Skladovatelnost:  1 rok neotevřené 

 

 
 

Podklad všeobecně musí být rovný, zcela suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ani příliš 
hladký, ani příliš drsný. Pokud je použitelný, musí splňovat požadavky místních norem (DIN 
18356) nebo pracovního postupu. Podklad musí být savý. Min. teplota vzduchu: 18°C*; min. 
teplota podlahy: 15°C* (s podlahovým topením max. 20°C). 
 

Vhodné podklady Norma Max. obsah vlhkosti 
bez podlahového 
topení 

Max. obsah vlhkosti 
s podlahovým 
topením 

Cementové potěry (CT) EN 13813 2,0 CM % 1,8 CM % 

Potrěry na bázi síranu 
vápenatého, anhydrit (CA) 

EN 13813 0,5 CM % 0,3 CM % 

Podlahy vyrovnané stěrkovou hmotou, min. 2 mm silnou, odolnou proti vzlínání změkčovadel, 
dřevotřískové desky (V100), OSB desky, jiné suché a pevné podklady 

 
 

 
  

• Dvouvrstvé hotové dřevěné podlahy 1000 g/m2 TKB B10 

• Třívrstvé hotové dřevěné podlahy 1250 g/m2 TKB B13 

• Masivní podlahové desky (max. šířka 180 mm), 1500 g/m2 TKB B16 

Aplikace        

Příprava        

Technická data            
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Předpokládané průměrné hodnoty klimatu v interiéru pro Střední Evropu jsou: 20°C a 50% 
relativní vlhkost vzduchu. Hotové parkety 8% (+/-2%) 
Masivní parkety: 9% (+/- 2%). 
 
 
 
 
 
 
 
BONA HOME SYSTÉM PRO RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH 
Renovace vaší podlahy může být zážitkem, jakožto každé vylepšení domácnosti. Je dobré 
však vědět, jak na to. Proto jsme vyvinuli systém produktů Bona Home a návod krok za 
krokem, jak naše prémiové produkty používat správně. Pro více informací nás navštivte na 
www.bona.com/cz. Vaše podlaha bude vypadat jako nová. Bona Home – krok za krokem 
k nové podlaze.  
 


