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Bona Mix&Fill Plus
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Um aglutinante de água com uma
capacidade de revestimento excepcional

bona.com/mixfillplusPT

Envernizamento
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Bona Mix&Fill Plus é um aglutinante aquoso com
uma capacidade de cobertura semelhante às
alternativas à base de dissolvente. Pela sua alta
capacidade de preenchimento, secagem rápida e
boas propriedades abrasivas, torna-se um produto
de excepcional confiança. Em condições normais
apenas se necessita realizar uma aplicação, o que
supõe uma poupança de tempo, dinheiro e esforço.
Outra das características de Bona Mix&Fill Plus
é a sua bonita e natural coloração tanto com um
recobrimento de óleo como com um acabamento
convencional. Além disso, permite trabalhar sem
odores desagradáveis nem vapores perigosos.

a.com

Características

Ficha técnica

•

Alta capacidade de revestimento

Agente aglutinante:

•

Respeitador com o meio ambiente

Conteúdo em sólidos: -38%

•

Sem odores desagradáveis

COV:

Máximo 15 g/litro

•

Secagem rápida

Mistura:

•

Fácil de lixar

10-15% de pó de madeira para uma
mistura de 85-90%

Tempo de secagem:

•

Anticorrosivo

-15-30 minutos* até à aplicação
seguinte

•

Para juntas de até 3 mm de largura

-30-60 minutos* até lixar

Acrilato

-1-2 horas* até ao acabamento ou
tratamento com óleo
Utensílios
de aplicação:

Espátula de aço inoxidável

Rendimento:

8-12 m2/litro dependendo do tamanho
e quantidade das juntas

Perigosidade:

Sem classificar

Armazenamento/
Transporte:

A temperatura não deve ser inferior a
+5ºC nem superior a +25ºC durante
o armazenamento/transporte. Fechar
novamente a embalagem depois de
usar.

Validade:

1 ano desde a data de fabrico, na
embalagem original fechada.

Apresentação:

3x5 litros (44 caixas por palete)

*Preenche a formação normal de pequenas juntas nos solos recém instalados,
em condições ambientais de 20ºC/60%HR. Quanto mais profunda e larga seja
a junta, maior será o tempo de secagem. As juntas com largura superior a 2 mm
necessitam secar durante toda a noite.

bona.com/mixfillplusPT

