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Silane based adhesive with the new revolutionary titanium technology. 

Fişă Tehnică 

 

Bona Vertical 
Adeziv de construcţie 

Fixare iniţială extrem de puternică şi priză foarte rapidă 

INSTALARE 

Prin publicarea acestei fişe, toate informaţiile anterioare îşi pierd valabilitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bona Vertical este un adeziv de construţie, monocomponent pe bază de silan cu o fixare iniţială extrem de 

puternică şi priză foarte rapidă. Adezivul de construcție poate fi aplicat pe o varietate de substraturi și materiale, 

cum ar fi lemn, tencuială minerală, metal și multe altele. Este potrivit pentru multe tipuri de lipiri, inclusiv materiale 

plastice. Prin urmare, Bona Vertical este special conceput pentru lucrările de reparaţii şi de lipire a plintelor, 

mulajelor de perete şi a scărilor. Prin pulverizarea unei mici cantităţi de apă pe suport (şapă, perete, etc.) sau pe 

adezivul aplicat, procesul de fixare se poate accelera mai mult. De obicei, nu este necesară o amorsă. 

 

• Fixare extrem de rapidă, poate fi accelerată 

• Putere de fixare iniţială foarte mare (aprox. 300 kg/m²) 

• Forţă remarcabilă 

• Fără apă şi solvenţi (conform cu TRGS 610) 

• Emisii foarte reduse EC1 Plus 

• Aderență foarte bună la aproape toate tipurile de substraturi și materiale pe bază de lemn 

• Potrivit pentru o mare varietate de lipiri 

• Poate fi lăcuit / vopsit  
 

 

 

Date Tehnice 
Bază: Prepolimer silanic modificat 

Culoare: bej 

Vâscozitate: pastă fermă   

Timp de deschidere: cca. 10 min* 

GISCODE: RS10 

EMICODE: EC1 Plus, 

Agenţi de Curăţare: Şerveţele Bona, acetonă. 

Adezivul întărit se îndepărtează doar mecanic, 

Timp maturizare: 2.8 mm / 24 ore. 

Aplicare încărcare: după aprox. 4-8 ore 

 

Depozitare/Transport: Temperatura nu trebuie să 

coboare sub +5°C sau să depăşească +25°C în 

timpul depozitării şi al transportului. Depozitaţi într-

un loc uscat şi ventilat. Feriţi de îngheţ. 

Ambalaj: 310 ml / 0.5 kg cartuş, 12 buc. per cutie 
Valabilitate: 12 luni de la data producţiei, în cartuş 

original sigilat.   
Deşeuri: Resturile şi recipientele goale se vor 

gestiona în conformitate cu reglementările locale.  

* la 20°C şi 55 % rH.  
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Pregătirea Suportului 
Substratul trebuie să fie în general uniform, complet uscat, curat, fără crăpături și solid din punct de vedere fizic. 

Suprafața ar trebui să fie, de asemenea, ușor texturată. Dacă este cazul, trebuie să îndeplinească cerințele 

standardelor locale sau codurilor de practică. Dacă este necesar, ar trebui să fie pregătit profesional pentru 

instalare. De obicei, nu este necesară o amorsă. 

 

Suporturi Adecvate 

• Lemn şi materiale lemnoase 

• Materiale minerale precum piatră, ceramică, piatră naturală 

• Materiale pe bază de ciment 

• Pardoseli/pereţi pe bază de sulfat de calciu (anhidrit, gips). 

• Suprafeţe metalice curăţate 

• Multe materiale plastice (PVC, cauciuc, PU, PS etc.). Nu se foloseşte pentru lipire PE şi PP! 
 

 

Procesare  
 Adezivul în sine trebuie, dacă este necesar, să fie adus la temperatura potrivită înainte de utilizare. După 

deschiderea cartuşului, adezivul poate fi aplicat direct pe unul dintre substraturi. Apoi introduceți piesele de lipit în 

adeziv în timpul de deschidere de aprox. 10 minute și apăsați ferm. Pentru a accelera procesul de lipire, apă poate 

fi pulverizată pe suporturi sau pe adeziv (0,5 %, de exemplu, pentru 1000 de grame de adeziv). Timpul de 

deschidere se reduce la cca. 5 minute.   

 

Dacă adezivul aplicat a format o pojghiţă, îndepărtați adezivul și aplicați material nou. Surplusul de material care 

este presat în sus/în afară trebuie îndepărtat cu grijă direct. 

 

În cazul pieselor dificil de aşezat sau suprafeţe denivelate, vălurite, timpul de deschidere al adezivului ar trebui 

utilizat la maxim, deoarece aderenţa creşte semnificativ la sfârşitul acestuia. 

 

 

Bona își asumă responsabilitatea doar pentru produsul livrat, nicio responsabilitate nu poate fi asumată pentru 

instalarea în ansamblu. Dacă aveți îndoieli, efectuați un test sau o încercare. Observați și alte fișe tehnice Bona. 


