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Bona 

U 300 
 
Popis produktu: 
 
U300 je podkladní pás z pojeného granulátu z korku a gumy. Používá se jako podklad pod 
parkety, laminát a jiné podlahové krytiny. Materiál  tlumí kro čejový hluk. Pásy slepené 
s parketami snižují nap ětí vytvá řené v parketách a p řevádějí je do podkladu. 
 
Vlastnosti: 
-  Velmi široké spektrum použití 
-  Jednoduché pokládání 
-  Zřetelné zlepšení obytného prostředí a komfortu při chůzi 
 
TECHNICKÁ DATA  
Základ: korek, guma, polyuretanové pojivo 
Barva: béžová a černá 
Hustota: 0,47 g/cm3 
Tepelná vodivost: cca 0,12 W/mK 
Odpor v ůči propustnosti tepla: podle DIN 52612: 

0,029 m2 K/W (tl. 3 mm) 
0,041 m2 K/W (tl. 5 mm) 

Třída stavebních hmot (DIN 4102): B2 
Míra zlepšení kro čejového hluku: cca 17 dB (tl. 3 mm) 

cca 19 dB (tl. 5 mm) 
Balení: 2 mm: 1 m x 50 m, cca 44 kg 

3 mm: 1 m x 25 m, cca 33 kg 
5 mm: 1 m x 15 m, cca 33 kg 

 
Řiďte se pokyny v našem bezpečnostním listu. 
 
Příprava podkladu: 
 
Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18356. Kromě jiného musí být rovný, trvale suchý, 
čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ani příliš hladký, ani příliš drsný. Podle potřeby musí 
být odborně připraven pro položení krytiny.  
 
Vhodné podklady (event. i s podlahovým vytápěním, uvědomte si odpor vůči prostupu tepla): 
- cementové mazaniny  
- dřevotřískové desky  V100 
- anhydritové (tekoucí) mazaniny 
- mazaniny z litého asfaltu 
- dřevěné podklady 
- hotové mazaniny / desky 
- jiné odborně připravené podklady 
 
Vhodné druhy parket: 
- masivní parkety se spojením na pero a drážku 
- dvouvrstvé prefabrikované parkety 
- třívrstvé prefabrikované parkety 
- dřevěná dlažba RE/WE pouze na pásy 3 mm 
U parket bez spojení na pero a drážku, např. mozaikových nebo lamelových s vysokou 
hranou je nutno v každém jednotlivém případě zkontrolovat vhodnost z hlediska zatížení.  
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Použití 
 
Při pokládání plovoucích krytin se podkladní pásy rozloží na plochu bez překrývání, hrana na 
hranu a přiříznou se do potřebného tvaru. 
 
Při lepení podlahových krytin se postupuje takto: 
Podkladní pásy se na ploše vyrovnají příčně nebo šikmo ke směru pokládání parket nebo 
krytiny tak, jak je výše popsáno. Každý pás se postupně v polovině ohne zpět a na uvolněný 
podklad se nanese lepidlo. Je přitom nutno dbát na to, aby nedošlo k překročení doby mezi 
nanesením a slepením (viz Technická informace lepidla). Pás se položí na natřenou plochu a 
připevní se. Stejným způsobem se postupuje tak dlouho, dokud nejsou nalepené všechny 
pásy. Pro nanášení lepidla se použije ozubená stěrka Bona 850 F! 
 
Po ztuhnutí lepidla lze běžným způsobem nalepit parkety nebo krytinu. 
 
Při šířce místnosti větší než 5 m je nutné naplánovat v podkladních pásech a parketách, 
event. laminátu dilatační spáry. 
 
Pro lepení podkladních pásů jsou podle druhu podkladu a krytiny vhodná následující lepidla: 
- Bona R770 / R777/ R850 
- Bona D705 / D720  
- Bona S760 
 
Bezpodmíne čně si povšimn ěte 
Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, 
které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na 
úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení 
zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických 
informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnicích a normách i pokynech 
pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů. 
Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.04) 
Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283.   
 
 

Výrobce:        Bona GmbH, Jahnstrasse 12, 665 49 Limburg/Lahn, Germany 
 
Distributor:   Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                          Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161 
 
 


