BONA R590
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona R590 er en 1 komponent silanbaseret primer og
fugtspærrer helt uden vand og opløsningsmidler. Produktet kan
anvendes som primer til forbedring af vedhæftning samt
forstærkning af svage undergulve. Yderligere anvendes R590
også som fugtspærrer på beton og cementbaserede spartellag
op til 90% RF. R590 hærder ved fugtkontakt og er unikt
hurtighærdende.

Forberedelse

•
•
•
•
•
•
•

Fugtisolerende op til 90% RF
Forstærker svage undergulve
Reducerer alkalisk emission fra fugtig beton
Unikt hurtigtørrende
Fungerer med gulvvarme
Totalt fri for opløsningsmidler og blødgørere
ECR1 klassificeret; meget lav emission

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 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
Cementbaseret spartelmasse (EN 13813)
OBS. I kombination med flydespartel anbefales at R590
udlægges under spartellaget.

Udførelse

Tekniske data
Produkttype:

1 komp. Silanbaseret

Farve:

Lys beige

Tørretid:

4‐6 timer (20°C/50% RF)

Viskositet:

Tyktflydende, selvnivelerende

Densitet:

1,56 g/cm2

Forbrug:

Fugtspærrer 500 g/m2
Primer 150 ‐ 250 g/m2

Værktøj:

Fugtspærrer, Tandspartel Bona 500F
Primer, Glatspartel

Rengøring:

Bona Cleaning Wipes, acetone
Indtørret materiale fjernes mekanisk

Holdbarhed:

6 måneder fra produktionsdato i uåbnet
emballage

Opbevaring:

+5 ‐ 25°C

Emballering:

8 kg spand

Påføring i kombination med lim
Stryg et jævnt lag R590 ud med fintandet tandspartel 500F.
Lad tørre i 4‐6 timer. Når fladen er tør kan den stadig opleves
let klæbrig, dette er normalt. Ved nedlimning af parket
anvendes Bona’s silanbaserede parketlime. Limningen
foretages i takt med udlægningen af R590. Ventes for længe
kan snavs og støv forringe limens egenskaber.
Påføring i kombination med flydespartel
Stryg et jævnt lag R590 ud med tandspartel 500F.
Strø kvartssand (0,3 ‐ 0,8mm) ud i den våde fugtspærrer.
Påfør ikke R590 på større arealer end der kan bestrøes indenfor
ca. 20 minutter. Produktet skal være vådt. Strø rigeligt med
sand. Når fugtspærreren er hærdet fejes overskudssandet væk
og gulvet støvsuges grundigt før udlægning af cementbaseret
flydespartel. (min. 2mm).
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