BONA FUGTSPÆRRER R580
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona R580 er en flydende fugtspærrer på silanbasis. Produktet,
der er helt vand og opløsningsmiddel frit, anvendes til beton
og cementbaseret spartelmasse med op til 90% RF.
R580 hærder ved kontakt med fugt og er meget
hurtighærdende. Allerede efter 6 timer er det muligt at
montere parket. Ved tilsætning af en lille mængde vand
(1%vægt) kan perioden endog nedsættes til 4 timer. Påføres
enkelt med fintandet spartel til en jævn og heldækkende film.

Forberedelse

• Fugtisolerende op til 90% RF
• Reducerer alkalisk emission fra fugtig beton
• Unikt hurtigtørrende
• Fungerer med gulvvarme
• ECR1 Plus for meget lav emission

Tekniske data
Produkt type:

1 komp. SMP (Silan modificeret polyester)

Farve:

Hvid

Åbentid:

Ca. 20 minutter

Tørretid:

Påføring af Silanlim ca. 6 timer
Udlægning af flydespartel 8‐12 timer

Viskositet:

Tyktflydende ‐ selvnivelerende

Densitet:

1,25 g/cm3

Spartel:

A3 (500F)

Forbrug:

0,5 kg/m2

Rengøring:

Acetone, Bona Hand & Tool Cleaner
Indtørret materiale fjernes mekanisk.

Holdbarhed:

6 mdr. fra produktionsdato. Uåbnet
Opbevares tørt og køligt.

Emballering:

7 kg spand = 60 spande pr. palle

Underlaget skal være jævnt, tørt, sprækkefrit og i almen god
stand. Evt. krav om trykstyrke skal være opfyldt. Inden påføring
skal fladen altid slibes ‐ ujævnheder og cementslør skal fjernes.
Fladen må ikke fremstå våd og skal have en RF på under 90%.
Temperaturen i rummet skal være min. 18°C og luftfugtigheden
max. 70%. Gulvets temperatur skal være mindst 15°C (ved
gulvvarme max. 20°C).

Egnede gulve:
• Beton
• Cement baserede spartelmasse (EN13813)
OBS: I kombination med flydespartel anbefales at R580
udlægges under spartellaget.

Udførelse
Påføring i kombination med lim.
Stryg et jævnt lag R580 ud med spartel 500F. Lad tørre i ca. 6
timer. Efter tørring kan fladen stadig opleves klæbrig ‐ dette er
normalt. Limning må kun udføres med Bona’s Silan baserede
gulvlime f.eks. R848, R850, R850T.
Påføring i kombination med flydespartel.
Stryg et jævnt lag R580 ud med spartel 500F. Påfør ikke på
større arealer end der kan påstrøes sand inden for åbnings‐
tiden (ca. 20 minutter). Strø rigeligt (ca. 2 kg/m2) kvartssand
(0,3 ‐ 0,8) i den våde fugtspærre. Efter hærdning (8‐12 timer)
fejes overskudssandet bort og fladen støvsuges omhyggeligt før
udlægning af flydespartel.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan
rekvireres hos vores kundeservice.

02/16

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel. +45 4450 1100

Odense:
Nyborgvej 354
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Industrivej 6
DK-8260 Viby J
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777

