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Bona Mix & Fill is een watergedragen parketvoegenkit die wordt gemengd met 
schuurstof. Deze parketvoegenkit is geschikt voor alle houtsoorten. 

 roestwerend; geeft geen verkleuring in het hout door bijvoorbeeld stalen nagels 
 eenvoudig te spatelen 
 neemt kleur van het hout aan 
 praktisch reukloos 
 niet vuurgevaarlijk 
 hoog vulvermogen 
 sneldrogend 
 goed schuurbaar 
 
 
 

Verbruik : circa 1 liter per 10 m², afhankelijk van het aantal en de diepte  
   van de voegen 
Droogtijd : circa 20-30 minuten bij 20°C en 60% r.v. bij voegen van 1 mm, bij 
   diepere of bredere voegen wordt de droogtijd verlengd 
Houdbaarheid : tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele  
   verpakking, vorstvrij bewaren 
Bindmiddel : acrylaatdispersie 
Oplosmiddel : water 
Transport/opslag : de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan  
   +25°C  
Verpakking : 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet) 
   5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet) 
 

 
Het oppervlak dient schoon, droog en vrij te zijn van vet, polish, stof was en overige 
verontreinigingen. 
Vóór gebruik goed schudden. Bona Mix & Fill mengen met of schuurstof korrel 80 van 
de kantenschuurmachine of eventueel korrelf 120 van de bandschuurmachine. Let op: 
het schuurstof mag niet verontreinigd zijn met was-, verf- of lakresten. 
 

 
Bona Mix & Fill wordt gebruikt na het schuren, om samen met fijn schuurstof tot een 
yoghurtdun papje te worden gevormd en met een roestvrijstalen spatel in alle gaten en 
voegen te worden gestopt om de parketvloer vlakker en mooier te maken. 
 
Grotere voegen waarin het papje wegzakt, meerdere malen behandelen. N.B. 
Aangemaakt mengsel direct verwerken. Na circa 20-30 minuten de totale parketvloer 
schuren met korrel 100/120 om een mooie, egale vloer te verkrijgen, gelijk van kleur en 
structuur. 
 
Bona Mix & Fill uitsluitend in combinatie met een Bona-lak of olie/wasproduct van Bona  
toepassen. 
 
S   2 Buiten bereik van kinderen bewaren 
S 29 Afval niet in de gootsteen werpen 
 
Noot: Bona Mix & Fill voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving. 
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