
Bona Mix&Fill Plus 
Technický list 
 

AKTUALIZACE 11/2015 
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze 
 

Výrobce:     Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden 

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com 

                    tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349 

                   

Povrchová  

   úprava 

 

Bona Mix&Fill Plus je spárový tmel na vodní bázi s vysokým obsahem 
pojiva v sušině, určený k rychlému a účinnému vyplnění spár a prohlubní  
na dřevěné podlaze. Produkt je míchán s dřevným brusným prachem z 
aktuální podlahy, jenž má být ošetřena. Dodává přírodní zbarvení, které 
ladí se zbytkem podlahy. Bona Mix&Fill Plus může být použit u většiny 
druhů dřeva a lze jím tmelit spáry do šířky 3 mm.  
 

 Vyjímečná plnící schopnost 

 Rychleschnoucí 

 Na vodní bázi, avšak antikorozní (žádné skvrny od rzi)   

 Optimální pro lehce a středně zbarvené dřeviny 

 Velmi nízký obsah rozpouštědel 
 

 

 
Obsah sušiny:                                 cca. 38% 
VOC:                                               max.15 g/litr 
Směšovací poměr:                         10 - 15% dřevného prachu k 80 - 90% pojiva  
Doba schnutí, do:                            -  do následné aplikace 15-30 minut*  

                                                        -  do broušení 30-60 minut*  

 -  do ošetření lakem nebo olejem 1-2 hodiny* 

Nářadí k aplikaci:  nerezová špachtle 
Spotřeba:                                        cca. 8-12 m2/litr, v závislosti na rozměrech a množství     

                                                        tmelených spár 

Bezpečnost:                                    neklasifikován 

Čištění:                                            nářadí zbavte zbytků materiálu vytřením  a pak  

                                                        opláchněte minimem vody.                                                                                            

Likvidace odpadů:                           nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být  

                                                        řešeno v souladu s místními předpisy. Prázdné obaly  

                                                        beze zbytků produktu jsou recyklovatelné. 

Skladování/transport:                      při teplotách od +50C do +250C. Nádobu po použití  

                                                        produktu ihned uzavřete. 

Trvanlivost:                                     nejméně 1 rok od data výroby, v původním neotevřeném  

                                                        obalu 

Balení:          3 x 5 litrů (44 krabic na paletě) 
                                                        
 
*Předpokládá se tvorba malých spár na nově položených podlahách při normálních 
pokojových klimatických podmínkách 20

0
C/60% relativní vlhkosti vzduchu. Širší a hlubší 

spáry – delší doba schnutí. Spáry širší než 2 mm potřebují schnout přes noc. 

 
 

 
 

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má 
být tmelen, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, 
oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva se má použít brusivo P60-80 
(před konečným brusem). Teplota v místnosti a produktu během aplikace a schnutí 
nesmí klesnout pod +13

0
C.  

 

 
 

1. Před použitím nádobu důkladně protřepte. 
2. Produkt v nádobě smíchejte s jemným, čistým brusným prachem na hladkou 

konzistenci. 
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3. Směs aplikujte pomocí nerezové špachtle na celou plochu podlahy a bude-li 
nutné, tento postup opakujte. 

4. Když bude povrch suchý, odstraňte přebytečný Bona Mix&Fill Plus 
přebroušením pásovou a okrajovou bruskou s brusivem P100-120. 

5. Podlahu ošetřete některým z nátěrových systémů Bona – podle příslušných 
návodů. 

 
 

 
 

Spáry na prkenných podlahách nebo na dřevěné dlažbě se obvykle netmelí.  
Suchý tmel může vlivem smršťování/rozpínání dřeva praskat a uvolňovat se ze spár. 
  
 

 
 

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. 

Důležité       

Upozornění 

 
      


