
 

BONDEX  
POLÜMEERIDE BAASIL NAKKEDISPERSIOON 

NING  LISAAINE TSEMENTI SISALDAVATELE  

TASANDUSKIHTIDELE 

Tootekirjeldus 
BONDEX on kasutusvalmis polümeere sisaldav 

vedelik, mis on mõeldud kasutamiseks nakke-

dispersioonina põrandapindade, paneelide ja 

muude probleemsete pindade nakketugevuse 

suurendamiseks. Samuti sobib toode kasutamiseks 

lisaainena tasnduskihtides, krohvi-  ning nakkesegu-

des. 

Kasutusalad: 
 

Nakkedispersioon: 

BONDEX                                                                1 OSA              

VESI                                                                 1 -  2 OSA   

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud 

tolmust, rasvast  jm. mustusest ning kooruvatest 

elementidest. Aluspinna ja õhutemperatuur tööde 

tegemisel ei tohi olla alla +3°С ja üle +30°С. 

Kruntimisel kantakse dispersioonlahus poorsele 

pinnale harja või pintsli abil nii, et ei jääks loike 

krunditavale pinnale.  Väga imavad pinnad tuleb 

töödelda kuni küllastumiseni. Peale kuivamist ei tohi 

krunt tekitada pinnale läikivat kilet. 

 

Nakkesegu:  

BONDEX                                                               1 OSA              

PORTLANDTSEMENT (EN 197-1 KLASS 42,5)          3 OSA 

BONDEX nakkedispersioonile lisada õiges vahekorras 

aeglaselt tsement kuni kreemjas konsistents on 

saavutatud. Kõige parem viis on nakkesegu 

paigaldada harjaga, et tekiks parim nake 

aluspinnaga. Nakkesegule paigaldada pealmine 

tasanduskiht ajal, mil nakkesegu on veel kleepuv, 

umbes 20 min jooksul. Kui nakkesegu on kuivanud, 

tuleb see teistkordselt paigaldada. Tööriistad tuleb 

kiirelt peale kasutamist puhastada veega. 

 

 

 

 

 

Tasanduskiht min 25mm 

BONDEX                                              5 kg             

PORTLANDTSEMENT (EN 197-1 KLASS 42,5)         50 kg 

PEENKILLUSTIK                                                         75 kg   

LIIV                                                                            150 kg 

VESI                                                      vastavalt vajadusele 

BONDEXi lisamine betoonisegusse suurendab 

betooni nakketugevust, paindetugevust, vee-

tihedust ning ka kulumiskindlust. Sobib kasutamiseks 

õhukestel tasanduskihtidel alates 25mm-st. Aluspind 

peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast  jm. 

mustusest ning kooruvatest elementidest. Soovitav 

on aluspind karestada. Peale aluspinna 

ettevalmistamist tuleks paigaldada nakkesegu nagu 

eelpool kirjeldatud, mille peale valada tasanduskiht.  

Tehnilised andmed 
värvus:                                                        valge vedelik 

   
tihedus:                                                           1,10 g/cm³ 
 
lahustuvus:                                                  vesilahustuv      

Pakendamine 
BONDEX on pakendatud 5l ja 25l  plastikkanistritesse.  

Originaalpakendis säilib materjal 12 kuud.      

Ohutusabinõud 
Nahale sattumisel pesta naha pinda jooksva vee all.  

Soovitav on kanda kindaid, maski ja kaitse-prille. 

Silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul 

ettevaatlikult veega.  Eemaldada kontaktläätsed, kui 

neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 

Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust 

mürgistusteabekeskuse või arstiga. Arsti poole 

pöördudes võtta kaasa toote- juhend või etikett. 

Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, 

kaitsemaski. Ennetava meetmena on soovitatav 

kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-

märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.  

Müük ja nõustamine 
Betotrade OÜ 
Tapri 13, Tallinn 11415 
Tel: +372 656 6767 
E-post: info@betotrade.ee 


