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A Bona Mix&Fill Plus egy magas szárazanyag tartalmú vízbázisú 
hézagkitöltő, amely a fapadló réseinek kitöltésére volt tervezve. A termék 
faporral van keverve az éppen kezelendő padlóból, amelynek 
köszönhetően a fugák vizuálisan összeolvadnak a padló többi részével. A 
Bona Mix&Fill Plus a fapadlók többségénél használható, maximum 3 mm 
széles hézagok kitöltésére. 
 

 Kiadósság a hézagok kitöltésénél 

 Gyors száradás 

 Rozsdamentes vízbázisú készítmény 

 Optimális halványabb és középszíneződésű fapadlókhoz 

 Alacsony oldószer tartalom 
 

 

 
 

Szárazanyag tartalom: kb. 38% 

Illékony szerves vegyületek: max 15g/l 

Keverési arány: 10 – 15% fapor 85 – 90% kötőanyaghoz 

Száradási idő: - következő kezelésig 15-30 perc* 

- csiszolásig 30-60 perc 

- lakkal vagy olajjal való kezelésig 1-2 óra* 

Alkalmazási eszközök: rozsdamentes acélsimító 

Anyagszükséglet: Kb. 8-12 m2/l a fugák nagyságától és mennyiségétől 
függően. 

Veszélyességi besorolás: nincs besorolva 

Tisztítás: A szerszámról távolítsuk el a maradék kötőanyagot, 
majd nedves ronggyal töröljük meg. A száraz 
anyagot mechanikusan távolítsuk el vagy súroljuk le 
vízzel. 

Hulladék eltávolítása: A hulladékot és az üres tartályokat a helyi 
előírásoknak megfelelően kell kezelni 

Tárolás/Szállítás:  A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem 
eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé 

Tárolhatósági idő: Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva 
legalább 1 év 

Kiszerelés: 3x5 liter (44 doboz raklaponként) 

 
*Kisebb hézagok esetén új padló lerakásánál 20°C/60% (relatív páratartalom) mellet. 
Minél szélesebb és mélyebb a hézag, annál hosszabb a száradásidő. A 2 mm-nél 
szélesebb hézagokat egész estén át hagyjuk száradni. 
 

 

 

 

A felszínnek száraznak, viasztól vagy egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. 
A padlót teljesen le kell csiszolni 60 – 80as szemcséjű csiszolópapírral. A helyiség és a 
termék hőmérséklete nem csökkenhet 13°C alá a művelet elvégzése és a száradás 
alatt. 
 

 
 

1. Jól rázzuk fel a terméket a tartályban a használat előtt 
2. Keverjük össze a terméket egy edényben tiszta faporral (a csiszolás során 

vissza maradt csiszolóporral) 
3. Az így kapott keveréket vigyük fel a padló teljes felszínére rozsdamentes acél 

simító segítségével  
4. Miután a keverék megszáradt a padlót vissza kell csiszolni a természetes 

felületéig 100-120as fokozatú csiszolót használva. 

Használat       

Technikai adatok       

Felület előkészítése 

Fúga és 
hézagtömítők 
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5. A padlót kezeljük valamelyik Bona felületkezelővel. 
 

 

 

A hajópadló fugái általában nincsenek kitöltve. A száraz töltőanyag részben felválhat 
a kiszáradás/tágulás során. 
A Bona csak az eladott termékért vállal felelősséget. A sokféle fafajta és az elérhető 
alkalmazások miatt, nem lehetséges felelősséget vállalni a végtermékért. Néhány ritka 
fafajta (általában trópusi) vagy vegyileg kezelt fa előre nem látható reakciókat 
válthatnak ki. Ha kétségei vannak, végezzen próbát, hogy meggyőződjön a megfelelő 
szín és funkció hitelességéről. 
 
 
 
A jelen adatlap helyettesíti az összes korábbi verziót. 

Fontos      


