Bona U300

Liimat

Tuotekortti
U300 on korkki- ja kumirakeista koostuva parketin alusmateriaali. Tuote toimii
äänieristeenä sekä vähentää liimattavan parketin alustaan kohdistamia rasituksia.
Tekniset tiedot
Koostumus:
Väri:
Ominaispaino:
Paksuus:
Lämmönjohtokyky:
Lämmöneristävyys 1/ :
(DIN52612)
Paloluokka (DIN 4102):
Askeläänen vaimennus:
Pakkauskoko:

Korkki, kumi, sideaineena polyuretaani
musta/ruskea
0,47 g/cm³
3 tai 5 mm
n. 0,12 W/mK
0,029 K/W (3 mm)
0,041 K/W (5 mm)
B2
n. 17 dB (3 mm)
n. 19 dB (5 mm)
3 mm: 1m x 25m, n. 33 kg
5 mm: 1m x 15 m, n. 33 kg

Esityöt
Alustan tulee olla luja, tasainen, kuiva ja puhdas, eikä siinä saa olla rakoja/halkeamia.
Pinnan tulisi olla lievästi karhennettu. Pinnan tulee täyttää paikalliset vaatimukset. Jos
esim. pinta on heikko tai kosteussulku puuttuu, pohjusta Bona R410:llä tai Bona
R580:lla. Tuote sopii myös lattialämmityksen yhteyteen, mutta huomioi
lämmöneristyskyky! Soveltuvat liimausalustat:
Betoni
Sementtitasoitteet (EN 13813)
Anhydriittitasoitteet (kalsiumsulfaatti; kipsi) (EN 13813)
Lastulevy, vanerit
Lämmitetyt lattiat
Muut lujat ja kuivat alustat
Tietyt alustat (esim.valuasfaltti) saattavat kärsiä liiman pehmittimistä. Nämä
alustat tulee käsitellä Bona R410-pohjusteella.
Tarkasta tarvittaessa yhteensopivuus tasoitteen / alusmateriaalin valmistajalta ja
Bona AB:lta.
Työohje
Uiva asennus:
Levitä U300 lattialle ilman päällekkäisyyksiä. Leikkaa huoneen muotoiseksi.
Alustaan liimattu:
Levitä U300 45-90 asteen kulmassa aiottuun parketin asennussuuntaan. Nosta n.
puolikas mitta alusmateriaalia ylös ja levitä liima lattiaan. Asenna U300 takaisin liiman
päälle ja paina huolellisesti kiinni. Huomioi liiman avoin aika ja muut työohjeet. Jatka
kunnes koko ala on liimattu. Käytä liimalastaa Bona 850F. Soveltuvat liimat: D730,
R850, R860.
Kun liima on kuivunut, parketti tai laminaatti voidaan asentaa normaaliin tapaan.
Parkettiin tai laminaattiin tulee tehdä liikuntasauma yli 5 metriä leveisiin huoneisiin.
Huomioi myös lattiapinnoitteen valmistajan suositukset.
Bona vastaa toimitetusta tuotteesta, emme voi ottaa vastuuta itse työsuorituksesta tai
siinä ilmenevistä virheistä. Epävarmassa tapauksessa tee testi. Perehdy myös muihin
Bona-tuoteselosteisiin.
Lisätietoa tuotteesta saat valmistajalta www.bona.com tai maahantuojalta
www.pakcem.com.
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