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Bona Gap Master is een siliconenvrije, acrylaatkit voor het afdichten van naden en 
gaten in plinten, platen en drempels bij houten vloeren. De Bona Gap Master is 
verkrijgbaar in 15 verschillende kleuren en kan, als het droog is, worden gelakt met alle 
Bona parketlakken. Het materiaal is duurzaam elastisch (15% maximale 
bewegingstolerantie), oplosmiddelvrij en reukloos. 
 
 duurzaam elastisch 
 oplosmiddelvrij, isocyanaatvrij en siliconenvrij 
 reukloos 
 uitstekende interne sterkte + kantverlijming 
 hoge aanvangs- en uiteindelijke sterkte 
 af te werken met alle Bona parketlakken 
 
 
 

Producttype : acrylaat kit 
Max. bewegingstolerantie : 15% 
Verwerkings temperatuur : min. +5°C tot max. +35°C (kit en ondergrond) 
Dichtheid (DIN EN ISO 2811-1) : 1,57 ± 0,05 g/cm³ 
Filmvormingstijd bij 23°C 
en 50% r.v. : ca. 10 min. 
Verbruik : 310 ml kit is voldoende voor ca. 12 strekkende meters 
   voegen met afmetingen van 5 x 5 mm of ca. 3 
   strekkende meters voegen met afmetingen van 
   10 x 10 mm 
Droogtijd : circa 18-24 uur bij 23°C/50% r.v. (het product hardt uit 
   door middel van drogen. Hoge luchtvochtigheid, lage 
   temperatuur en een voegendiepte van meer dan  
   15 mm kan de filmvorming en het uitharden aanzienlijk 
   vertragen). 
Gereedschap : handmatig, een pneumatisch kitpistool of op batterijen 
Houdbaarheid : 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele 
   verpakking 
Opslag/transport : de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger 
   dan +40°C 
Afval : restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale  
   regelgeving 
Verpakking : 12 x 310 ml 
 
Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het desbetreffende 
veiligheidsinformatieblad. 
 

 
De ondergrond moet droog, vast en vrij van stof en vet zijn. Ten minste één van de  
te verlijmen oppervlakken moet absorberend of diffuus zijn. Verwijder vóór het kitten 
cementsluier, antischimmelmiddelen of impregneringen. Bij renovatieprojecten moeten 
oude kitlagen, verfrestanten en losse materialen volledig verwijderd worden. De voeg 
moet altijd worden voorzien van een geschikte, goed gedimensioneerde scheidingslaag 
(bijv. PE koord, minerale wol) om hechting op drie vlakken te voorkomen. Om 
contaminatie te voorkomen en een nauwkeurige voeg te verkrijgen, adviseren wij om de 
voegranden met tape af te plakken vóór het aanbrengen van de voegenkit. 
 

 
1. De bolle dop op de tube met een scherp mes wegsnijden – let op dat de 

schroefdraad niet beschadigd raakt. Spuitmond opschroeven, schuin afsnijden om 
de grootte en de vorm aan te passen aan de voeg.  

2. Breng een ononderbroken ril aan en let op dat het beide kanten van de voeg raakt. 
3. Direct gladmaken met vlakke rand, spons of natte vinger. 
4. Eventuele gebruikte tape kan direct na het aanbrengen van de kit worden 

verwijderd. 
 
 

Voorbereiding      

Gebruiksaanwijzing        
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Bona Gap Master moet worden beschermd tegen vocht, bijv. door condensvocht, totdat 
er een stevige film is gevormd. Vers aangebracht materiaal mag worden verwijderd met 
een vochtige doek. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Uitgehard 
materiaal moet mechanisch worden verwijderd. Achterblijvende resten kunnen zachter 
worden gemaakt met water en daarna worden weggeveegd. Tijdens het drogen zal de 
kleur iets veranderen. 
 

 
 
 Wit 
 Maple 
 Essen (den) 
 Beuken licht 
 Beuken donker 
 Eiken donker 
 Eiken licht 
 Kersen 

 Eiken gerookt 
 Wengé 
 Noten 
 Teak 
 Rood exotisch / exoten 
 RAL 7030 (grijs) 
 Zwart 

 
 
 

      Verkrijgbare kleuren 


