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Bona Gap Master je tmelící hmota na bázi akrylátu, bez silikonu, určená k 
tmelení spár parketových podlah, oblasti zárubní, schodišť apod. Tento 
tmel je dodáván v 15 různých barevných tónech a po zaschnutí je 
přelakovatelný všemi druhy parketových laků Bona. Bona Gap Master je 
tvrdý na povrchu a trvale elastický ve hloubce spáry (15% max. pohybová 
tolerance), bez rozpouštědel a zápachu.     
 

• Trvale elastický  

• Bez obsahu rozpouštědel, izokyanátů a silikonu  

• Bez zápachu 

• Rychleschnoucí 

• Výborná adheze a boční slepení  

• Vysoká počáteční a konečná lepící síla  

• Možné přelakovat se všemi laky Bona  
 

 
Typ produktu:      polyakrylátový tmel 
Max. tolerance pohybu (pružnost): 15% 
Aplikační teplota:                            min. +50C do max.+350C (tmel a podklad)  
Hustota (DIN EN ISO 2811-1):       1,57 ± 0,05 g/cm3 
Doba do tvorby filmu                       cca. 10 min   

(230C/50% R.H.):  
Spotřeba:                                        310 ml tmelu vystačí na 12 běžných metrů spár 5x5 mm  
                                                        nebo na 3 běžné metry spár 10x10 mm.  
Barevné odstíny:                             viz níže 

Doba schnutí:                                  cca. 18 – 24 hod. v klimatických podmínkách 230C/50%  

                                                        relativní vlhkosti vzduchu. Produkt se vytvrzuje schnutím.  

                                                        Vysoká vlhkost vzduchu, nízká teplota a hloubka spár  

                                                        nad 15 mm mohou významně prodloužit tvorbu    

                                                        povrchového filmu produktu a jeho vytvrzování.                                                                                                                                                                           
Nářadí:                                            vytlačovací pistole na kartuše Bona. 

Trvanlivost:                                      2 rok od data výroby, v původním neotevřeném obalu. 

Skladování/transport:                      při teplotách od +50C do +400C. Chraňte před mrazem. 

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

                                                        řešeno v souladu s místními předpisy.  

Balení:          12 x 310 ml (105 krabic na paletě) 
 

 

 
 

Podklad musí být suchý, pevný a bez brusného prachu a mastnot. Alespoň jeden 
z povrchů, jenž má být lepen, musí být nasákavý nebo paropropustný. Před aplikací 
tmelu odstraňte veškeré cementové mléko, impregnace a jiné přípravky omezující 
přilnavost. Na renovačních projektech musí být odstraněn starý lak, zbytky barvy a 
volný materiál. Spáry musí být vždy opatřeny vhodnou, správně dimenzovanou výplní 
(např. PE šňůrou, minerální vlnou), aby se předešlo adhezi ke třem plochám. K vyhnutí 
se znečištění a obdržení precizní spáry doporučujeme před spárováním oblepit boky 
spáry maskovací páskou. 
 

 
 

1. Odřízněte ostrým nožem špičku kartuše nad závitem, opatrně, aby se 
nepoškodil závit. Našroubujte hubici. Šikmo seřízněte hubici do vhodného 
rozměru a tvaru. Pomocí pistole vytlačujte obsah. 

2. Tmel aplikujte rovnoměrně. Ujistěte se, že je tmel v kontaktu s oběma 
stranami spáry. 

3. Přebytečnou hmotu ihned vyhlaďte rovnou špachtlí, houbou nebo navlhčeným 
prstem. 

Aplikace       

Příprava       
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4. Veškeré maskovací pásky ihned po aplikaci odstraňte. 
 
Bona Gap Master musí být chráněn před vyluhováním, např. kondenzátem vlhkosti, 
dokud se na povrchu nevytvoří pevný film. Čerstvý produkt lze odstranit vlhkou utěrkou. 
Nářadí vyčistěte ihned po použití vodou. Ulpělé zbytky lze změkčit vodou a pak setřít. 
Během schnutí se barva lehce změní.  
 
Dodávané barevné tóny: 
Eiche hell- dub   
Eiche dunkel-karamel  
Buche hell-světle hnědá     
Buche dunkel-středně hnědá  
Esche/Fichte-béžová 
Nuss-ořech  
Rötliche Exoten-červené exotické 
Teak-teak 
Schwarz-černá  
Weiβ-bílá  
Ahorn-krémová  
Mooreiche-bahenní dub 
Kirsch-třešeň  
Wenge-wenge  
RAL 7030 (grau)-šedá   
 

 
 

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. 

Upozornění 

 
      


