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Pokládka 

Jednosložková kapalina na bázi polyuretanu na opravu a plnění dutých míst a 
znovupřipojení volných parket nebo desek. Při použití pod, již dříve nalepené 
podlahy, Bona R200 vytvoří pěnu, což znovu vytvoří propojení mezi podkladem 
a dřevěným prvkem. Bona R200 se snadno používá.   

 
• 1-složkový polyuretan 

• snadno se používá  

• bez rozpouštědel a vody  

• vynikající přilnavost na většině podkladů  

• lehce pěnivý  
 

 
 
Báze:  polyizokyanát prepolymer 
Barva:   světle hnědá 
Viskozita:   tenký, tekutý 
Hustota:   1.17 g/cm³ 
kód GIS:   RU1 
Čistící prostředek:  Bona S100, aceton, etanol. Vytvrzený materiál možno odstranit pouze  
                                                        mechanicky 
Zatížení:   cca. 4 hod. 
Konečná pevnost:  po 24 hod.  
Skladování / přeprava:  teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během                       
                                                        skladování a přepravy. Skladujte v chladném, suchém a dobře     
                                                        větraném místě 
Osvědčení o zpětném odběru  
a využití odpadu z obalů: společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134 
Skladání:   6 měsíců 
Balení:  0,530 kg plastové láhve 
 
Další podrobné informace naleznete v příslušném bezpečnostním listu.  
 

 
 
Najděte dutá místa na podlaze jemným klepnutím na povrch. Označte místa lepící páskou, která budou 
ošetřena. Toto označení také pomáhá, aby se zabránilo kontaktu opravného materiálu Bona R200 
s povrchovou úpravou podlahy a tak lze předejít případným skvrnám. 
 
Pro nastříkání Bona opravné pěny nejdřívě vyvrtejte díru v průměru injekční stříkačky, kterou se bude 
aplikovat Bona R200 přes povrch podlahy. Aplikujte opravnou pěnu stříkačkou do vrtu kolmo, použijte stálý 
tlak. Je užitečné zalepit otvor páskou a vložit stříkačku do díry přes lepící pásku. Pokud máte několik vrtů, 
opakujte postup. Vytékající materiál z vrtu musí být ihned odstraněn. Pokud potřebujete menší vrtné 
průměry nebo potřebujete nastříkat za okraje / podlahové lišty atd., použijte přiloženou jehlu. Injekční 
oblast musí být zatížená, protože opravný materiál pění a rozšiřuje se během procesu (jinak dřevěná 
podlaha se může zvednout).   
 
 
Poznámka: Lepící páska by měla zůstat na místě po dobu alespoň 24 hodin. Vrty mohou být vyplněny 
pomocí Bona Parkett Repair a poté horkým voskem, dřevenou zátkou / kolíkem nebo jinými vhodnými 
materiály.  
 
Bona R200 je určena pro lokální opravy a neměla by být považována za řešení velkoplošného nalapení  
dřevěné podlahy. Dutá místa v podlaze můžou mít různé příčiny.  
 
 

Věty o nebezpečnosti: 
H315: Dráždí kůži. 
H371: Může způsobit poškození orgánů. 
H351: Podezření na vyvolání rakoviny. 
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H319: Způsobuje vážné podráždění očí. 
H332: Zdraví škodlivý při vdechování. 
H334: Může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici - ostatní cesty expozice 
nejsou nebezpečné. 
 
EUH204:Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 

Aplikace        
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Pokládka 

 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu v poloze 
usnadňující dýchání.  
P304+341: PŘI VDECHNUTÍ:  Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte 
jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.  
P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P308+313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.  
 

 
Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu. 
 

Bona zodpovídá pouze za dodaný výrobek, nemůže být zodpovědná za instalaci produktu. V případě 
pochybností udělejte vlastní zkoušku. Dodržujte též pokyny dalších technických listů firmy Bona. 
 

 


