			
		

KLEJE DO PARKIETÓW

KLEJE DO WYKŁADZIN I KORKA

PRIMERY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA
SZPACHLE DO PARKIETÓW

Zakłady Chemiczne BOCHEM Sp. z o.o. to jeden z największych producentów klejów przemysłowych w Polsce.
Spółka została założona w 1991 roku i zatrudnia obecnie około 120 pracowników. Pozycję lidera na krajowym
rynku zdobyła dzięki wysokiej jakości produktów, regularnie prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
wykorzystaniu nowych technologii w procesach produkcyjnych oraz dostosowaniu swojej oferty do potrzeb klientów.
BOCHEM produkuje kleje dla wielu gałęzi przemysłu, w tym tapicerskiego, meblarskiego, obuwniczego,
kaletniczego, motoryzacyjnego i gumowego, klejów dla sektora budowlanego i wykończenia wnętrz, a także klejów
specjalistycznych. Jest również czołowym polskim producentem skrobi modyfikowanych. Klej, wytwarzany
na ich bazie znajduje zastosowanie w produkcji płyt gipsowo-kartonowych jak również w przemyśle papierniczym
i włókienniczym. BOCHEM dostarcza także skrobie modyfikowane dla przedsiębiorstw z branży spożywczej
oraz firm produkujących brykiety węgla drzewnego, kamiennego oraz rud metali. Ponadto oferuje gotowe laminaty
oraz usługi sklejania i laminacji materiałów wykorzystywanych w branży obuwniczej, meblarskiej, odzieżowej,
motoryzacyjnej oraz dla sektora budowlanego i wykończenia wnętrz.
BOCHEM dysponuje własnym laboratorium badawczym, w którym opracowywane są nowe rozwiązania i produkty
oraz dokonywana jest bieżąca kontrola jakości. Od 2001 roku BOCHEM posiada Certyfikat Systemu Zarządzania
ISO 9001, który potwierdza, że spółka dba o najwyższą jakość produktów, a satysfakcja klientów jest dla niej
priorytetem.
W 2014 roku BOCHEM został włączony w struktury Grupy Soudal – największego na świecie producenta pian
poliuretanowych, mas uszczelniających, klejów oraz wyrobów chemii dachowej. W rezultacie Soudal zwiększył
swoje technologiczne zaplecze oraz rozszerzył ofertę produktową w segmencie klejów profesjonalnych,
a przed BOCHEM otworzyły się nowe rynki zbytu w całej Europie.
Zakłady Chemiczne BOCHEM Sp. z o.o. położone są w południowej części województwa mazowieckiego, w otulinie
Puszczy Kozienickiej. Siedziba firmy mieści się w miejscowości Działki Suskowolskie w pobliżu Pionek,
które należą do najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miast w województwie i tradycyjnie związane są z przemysłem
chemicznym.
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KLEJE DO PARKIETÓW

BONIPUR PARKIET 1k
Jednoskładnikowy klej hybrydowy na bazie polimerów modyfikowanych silanem przeznaczony
do zastosowań profesjonalnych do montażu podłóg drewnianych. Rekomendowany do klejenia parkietu
tradycyjnego i gotowego, parkietu z drewna egzotycznego, mozaiki parkietowej, długich dyli parkietowych,
bruku parkietowego i parkietu lamelowego, listew przyściennych, drewnianych profili podłogowych,
paneli drewnianych. Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie spotykanych podłoży
w budownictwie, np. jastrychu cementowego i anhydrytowego, betonu, drewna, płyt OSB, płyt wiórowych,
sklejki drewnianej i kamienia. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną odporną na starzenie. Nie zawiera
wody i rozpuszczalników. Może być stosowany na podłogi z ogrzewaniem podłogowym
DANE TECHNICZNE
Baza

smx polimer

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

beżowa

Wilgotność podłoża (CM)

jastrych cementowy max. 2%
jastrych anhydrytowy max. 0,5%

Rodzaj spoiny

elastyczna

Wilgotność drewna

7 – 11%

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

paca ząbkowana (zalecana B11)

Czas klejenia

5 - 30 minut

Odporność termiczna spoiny

-40°C ÷ +90°C

Wydajność

800 – 1200 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Wstępne obciążenie

po min. 24 h

BONIPUR PARKIET 1k NB
Jednoskładnikowy klej hybrydowy na bazie polimerów modyfikowanych silanem przeznaczony
do zastosowań profesjonalnych do montażu podłóg drewnianych. Rekomendowany do klejenia parkietu
tradycyjnego i gotowego, parkietu z drewna egzotycznego, mozaiki parkietowej, długich dyli parkietowych,
bruku parkietowego i parkietu lamelowego, listew przyściennych, drewnianych profili podłogowych,
paneli drewnianych. Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie spotykanych podłoży
w budownictwie, np. jastrychu cementowego i anhydrytowego, betonu, drewna, płyt OSB, płyt wiórowych,
sklejki drewnianej i kamienia. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną odporną na starzenie. Nie zawiera
wody i rozpuszczalników. Może być stosowany na podłogi z ogrzewaniem podłogowym
DANE TECHNICZNE
Baza
Barwa

smp polimer
beżowa

Wilgotność powietrza

max. 65%

Wilgotność podłoża (CM)

jastrych cementowy max. 2%
jastrych anhydrytowy max. 0,5%

Rodzaj spoiny

elastyczna

Wilgotność drewna

7 – 11%

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

paca ząbkowana (zalecana B11)

Czas klejenia

5 - 35 minut

Odporność termiczna spoiny

-40°C ÷ +90°C

Wydajność

800 – 1200 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Wstępne obciążenie

po min. 24 h

BONIPUR PARKIET 2k T90
Dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy przeznaczony do zastosowań profesjonalnych
do montażu podłóg drewnianych. Rekomendowany do klejenia parkietu tradycyjnego i gotowego,
parkietu z drewna egzotycznego, długich dyli parkietowych, bruku parkietowego i parkietu lamelowego.
Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie spotykanych podłoży w budownictwie,
np. jastrychu cementowego i anhydrytowego, betonu, drewna, płyt OSB, sklejki drewnianej, kamienia,
płytek ceramicznych i metalu. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną odporną na starzenie. Nie zawiera
wody i rozpuszczalników. Może być stosowany na podłogi z ogrzewaniem podłogowym.
DANE TECHNICZNE
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Baza

poliuretan

Wstępne obciążenie

po min. 24 h

Barwa

beżowa

Wilgotność powietrza

max. 65%

Rodzaj spoiny

elastyczna

Wilgotność podłoża (CM)

jastrych cementowy max. 2 %
jastrych anhydrytowy max. 0,5 %

Temp. pracy

min. 15°C

Wilgotność drewna

7 – 11%

Czas klejenia

do 90 minut

Aplikacja

paca ząbkowana (zalecana B11)

Czas zużycia mieszaniny

ok. 70 minut

Odporność termiczna spoiny

-15°C ÷ +50°C

Wydajność

1000 – 1400 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

KLEJE DO PARKIETÓW

BONIPUR PARKIET 2k T70
Dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy przeznaczony do zastosowań profesjonalnych
do montażu podłóg drewnianych. Rekomendowany do klejenia parkietu tradycyjnego i gotowego,
parkietu z drewna egzotycznego, długich dyli parkietowych, bruku parkietowego i parkietu lamelowego.
Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie spotykanych podłoży w budownictwie,
np. jastrychu cementowego i anhydrytowego, betonu, drewna, płyt OSB, sklejki drewnianej, kamienia,
płytek ceramicznych i metalu. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną odporną na starzenie. Nie zawiera
wody i rozpuszczalników. Może być stosowany na podłogi z ogrzewaniem podłogowym.
DANE TECHNICZNE
Baza

poliuretan

Wstępne obciążenie

po min. 24 h

Barwa

beżowa

Wilgotność powietrza

max. 65%

Rodzaj spoiny

elastyczna

Wilgotność podłoża (CM)

jastrych cementowy max. 2 %
jastrych anhydrytowy max. 0,5 %

Temp. pracy

min. 15°C

Wilgotność drewna

7 – 11%

Czas klejenia

do 60 minut

Aplikacja

paca ząbkowana (zalecana B11)

Czas zużycia mieszaniny

ok. 45 minut

Odporność termiczna spoiny

-15°C ÷ +50°C

Wydajność

1000 – 1200 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIPUR PARKIET 2k
Dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy przeznaczony do zastosowań profesjonalnych
do montażu podłóg drewnianych. Rekomendowany do klejenia parkietu tradycyjnego i gotowego,
parkietu z drewna egzotycznego, długich dyli parkietowych, bruku parkietowego i parkietu lamelowego.
Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie spotykanych podłoży w budownictwie,
np. jastrychu cementowego i anhydrytowego, betonu, drewna, płyt OSB, sklejki drewnianej, kamienia,
płytek ceramicznych i metalu. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną odporną na starzenie. Nie zawiera
wody i rozpuszczalników. Może być stosowany na podłogi z ogrzewaniem podłogowym.
DANE TECHNICZNE
Baza

poliuretan

Wstępne obciążenie

po min. 24 h

Barwa

beżowa

Wilgotność powietrza

max. 65%

Rodzaj spoiny

elastyczna

Wilgotność podłoża (CM)

jastrych cementowy max. 2 %
jastrych anhydrytowy max. 0,5 %

Temp. pracy

min. 15°C

Wilgotność drewna

7 – 11%

Czas otwarty

do 50 minut

Aplikacja

paca ząbkowana (zalecana B11)

Czas zużycia mieszaniny

ok. 40 minut

Odporność termiczna spoiny

-15°C ÷ +50°C

Wydajność

1000 – 1400 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

BONIPOX PARKIET 2k ECO
Dwuskładnikowy epoksydowo-poliuretanowy klej przeznaczony do zastosowań profesjonalnych do montażu
podłóg drewnianych. Rekomendowany do klejenia parkietu gotowego – lakierowanego, bejcowanego
i olejowanego, parkietu z drewna egzotycznego, długich dyli parkietowych, parkietu tradycyjnego, parkietu
lamelowego. Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie spotykanych podłoży w budownictwie,
np. jastrychu cementowego i anhydrytowego, betonu, drewna, płyt OSB, sklejki drewnianej. Klej nie zawiera
wody i rozpuszczalników. Może być stosowany na podłogi z ogrzewaniem podłogowym w budownictwie
indywidualnym, w pomieszczeniach biurowych i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej.
DANE TECHNICZNE
Baza

epoksydowo-poliuretanowa

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

beżowa

Wilgotność podłoża (CM)

jastrych cementowy max. 2 %
jastrych anhydrytowy max. 0,5 %

Rodzaj spoiny

elastyczna

Wilgotność drewna

7 – 11%

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

paca ząbkowana (zalecana B11)

Czas klejenia

do 120 minut

Odporność termiczna spoiny

-15°C ÷ +50°C

Wydajność

1000 – 1400 g/m2

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

Wstępne obciążenie

po min. 24 h
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BONIPOX PARKIET 2k
Dwuskładnikowy epoksydowo-poliuretanowy klej przeznaczony do zastosowań profesjonalnych do montażu
podłóg drewnianych. Rekomendowany do klejenia parkietu gotowego – lakierowanego, bejcowanego
i olejowanego, parkietu z drewna egzotycznego, długich dyli parkietowych, parkietu tradycyjnego, parkietu
lamelowego. Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie spotykanych podłoży w budownictwie,
np. jastrychu cementowego i anhydrytowego, betonu, drewna, płyt OSB, sklejki drewnianej, kamienia,
marmuru, płytek ceramicznych, metalu. Klej nie zawiera wody i rozpuszczalników. Może być stosowany
na podłogi z ogrzewaniem podłogowym.
DANE TECHNICZNE
Baza

epoksydowo-poliuretanowa

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

beżowa

Wilgotność podłoża (CM)

jastrych cementowy max. 2%
jastrych anhydrytowy max. 0,5%

Rodzaj spoiny

elastyczna

Wilgotność drewna

7 – 11%

Temp. pracy

min. 10°C

Aplikacja

paca ząbkowana (zalecana B11)

Czas klejenia

do 120 minut

Odporność termiczna spoiny

-15°C ÷ +50°C

Wydajność

1000 – 1400 g/m2

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

Wstępne obciążenie

po min. 24 h

BONIKOL SYNTHETIC
Jednoskładnikowy klej na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do zastosowań profesjonalnych
do montażu podłóg drewnianych. Rekomendowany do klejenia parkietu lamelowego i tradycyjnego,
wielowarstwowego parkietu gotowego, kasetonów drewnianych i mozaiki parkietowej. Produkt posiada
bardzo dobrą adhezję do powszechnie występujących podłoży w budownictwie, tj. betonu, wylewek
samopoziomujących, płyt posadzkowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych oraz płyt OSB i sklejki.
Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną odporną na starzenie.

DANE TECHNICZNE
Baza

żywice syntetyczne

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

beżowa

Wilgotność podłoża (CM)

jastrych cementowy max. 2 %
jastrych anhydrytowy max. 0,5 %

Rodzaj spoiny

elastyczna

Wilgotność drewna

7 – 11%

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

paca ząbkowana (zalecana B3)

Czas otwarty

5 – 20 minut

Odporność termiczna spoiny

-15°C ÷ +30°C

Wydajność

1000 – 1400 g/m2

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

Wstępne obciążenie

po min. 24 h

BONIKOL P
Jednoskładnikowy klej na bazie kopolimeru SBS zawierający rozpuszczalniki organiczne przeznaczony
do zastosowań profesjonalnych do montażu podłóg drewnianych. Rekomendowany do klejenia parkietu
tradycyjnego (w tym również wrażliwego na wilgoć, np. bukowego i olchowego), wielowarstwowego
parkietu gotowego, kasetonów drewnianych i mozaiki parkietowej. Produkt posiada bardzo dobrą adhezję
do powszechnie występujących podłoży w budownictwie, tj. betonu, wylewek samopoziomujących, płyt
posadzkowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych oraz płyt OSB i sklejki. Klej charakteryzuje się
elastyczną spoiną odporną na starzenie i działanie wilgoci.
DANE TECHNICZNE
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Baza

kopolimer SBS

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

beżowa

Wilgotność podłoża (CM)

jastrych cementowy max. 2 %
jastrych anhydrytowy max. 0,5 %

Rodzaj spoiny

elastyczna

Wilgotność drewna

7 – 11%

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

paca ząbkowana (zalecana B3)

Czas otwarty

5 – 15 minut

Odporność termiczna spoiny

-15°C ÷ +30°C

Wydajność

1000 – 1300 g/m2

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

Wstępne obciążenie

po min. 24 h
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BONIDUR WP-709
Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej dyspersji polimerowej przeznaczony do zastosowań profesjonalnych
do montażu wykładzin podłogowych. Rekomendowany do klejenia wykładzin PCV, CV, płytek winylowych,
wykładzin kauczukowych, poliolefinowych, tekstylnych ze spodem z PCV, pianki poliuretanowej
oraz wykładzin ściennych. Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie występujących podłoży
w budownictwie, tj. betonu, wylewek samopoziomujących, płyt posadzkowych, jastrychów anhydrytowych
i cementowych. Klej charakteryzuje się długim czasem pracy i wysoką wytrzymałością połączenia.
Przeznaczony jest do stosowania w budynkach mieszkalnych lub obiektach użyteczności publicznej.
Może być użyty na podłożach z ogrzewaniem podłogowym.
DANE TECHNICZNE
Baza

polimerowa

Wydajność

Barwa

beżowa do brązowej

Aplikacja

200 – 350 g/m2
paca ząbkowana (zalecana A1, A2 bądź A3)

Rodzaj spoiny

elastyczna

Odporność termiczna spoiny

-15°C ÷ +50°C

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Czas otwarty

do 40 minut

BONIDUR WP-679
Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej dyspersji polimerowej przeznaczony do zastosowań profesjonalnych
do montażu wykładzin podłogowych. Rekomendowany do klejenia wykładzin PCV, CV, wykładzin
kauczukowych, poliolefinowych, tekstylnych ze spodem z PCV, pianki poliuretanowej oraz wykładzin
ściennych. Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie występujących podłoży w budownictwie,
tj. betonu, wylewek samopoziomujących, płyt posadzkowych, jastrychów anhydrytowych i cementowych.
Klej charakteryzuje się długim czasem pracy i wysoką wytrzymałością połączenia. Przeznaczony jest
do stosowania w budynkach mieszkalnych lub obiektach użyteczności publicznej. Może być użyty
na podłożach z ogrzewaniem podłogowym.
DANE TECHNICZNE
Baza

polimerowa

Wydajność

Barwa

beżowa do brązowej

Aplikacja

300 – 400 g/m2
paca ząbkowana (zalecana A1, A2 bądź A3)

Rodzaj spoiny

elastyczna

Odporność termiczna spoiny

-15°C ÷ +50°C

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Czas otwarty

do 40 minut

BONIDUR WP-600
Jednoskładnikowy klej rzepowy na bazie wodnej dyspersji polimerowej przeznaczony do zastosowań profesjonalnych
do montażu wykładzin podłogowych. Klej umożliwia wymianę dowolnego elementu wykładziny bez naruszenia
struktury podłoża. Rekomendowany do klejenia wykładzin PCV, CV, płytek winylowych, wykładzin kauczukowych,
poliolefinowych, tekstylnych ze spodem z PCV, pianki poliuretanowej oraz wykładzin ściennych. Produkt posiada bardzo
dobrą adhezję do powszechnie występujących podłoży w budownictwie, tj. betonu, wylewek samopoziomujących,
płyt posadzkowych, jastrychów anhydrytowych i cementowych. Klej charakteryzuje się długim czasem pracy,
elastyczną spoiną odporną na starzenie i działanie wilgoci. Przeznaczony jest do stosowania w budynkach
mieszkalnych lub obiektach użyteczności publicznej. Może być użyty na podłożach z ogrzewaniem podłogowym.
DANE TECHNICZNE
Baza

polimerowa

Wydajność

100 – 250 g/m2

Barwa

beżowa do brązowej

Aplikacja

paca ząbkowana (zalecana A1, A2 bądź A3)

Rodzaj spoiny

elastyczna

Odporność termiczna spoiny

-15°C ÷ +50°C

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Czas odparowania

15 – 80 minut
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KLEJE DO WYKŁADZIN I KORKA

BONIKOL CORK
Jednoskładnikowy klej na bazie kauczuku polichloroprenowego przeznaczony do zastosowań
profesjonalnych w wykończeniowych pracach budowlanych. Rekomendowany do klejenia ściennych
wykładzin korkowych, korkowych płyt podłogowych, wykładzin tekstylnych, kauczukowych i PCV.
Charakteryzuje się wysoką siłą spajania i doskonałą przyczepnością do typowych porowatych podłoży
budowlanych. Może być stosowany przy ogrzewaniu podłogowym.

DANE TECHNICZNE
Baza

kauczuk polichloroprenowy

Aplikacja

wałek lub paca ząbkowana (zalecana A1)

Barwa

ciemno bursztynowa

Odporność termiczna spoiny

-15°C ÷ +70°C

Temp. pracy

min. 15°C

Temp. przechowywania

+5°C ÷ +25°C

Czas otwarty

ok. 15 minut

PRIMERY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA

BOPREM PU-100 SUPER FAST
Jednoskładnikowy primer na bazie żywic poliuretanowych nie zawierający rozpuszczalników organicznych (100% suchej
masy). Rekomendowany do zabezpieczania podłoży wykonanych z jastrychów cementowych i betonu przed przenikaniem
wilgoci kapilarnej do 4% (metoda CM), na których będą klejone posadzki drewniane przy użyciu klejów poliuretanowych
i epoksydowo-poliuretanowych (np. BONIPUR PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k i BONIPOX PARKIET 2k ECO). Warunkiem
uzyskania bariery przeciwwilgociowej jest nałożenie żywicy dwukrotnie, przy czym drugi raz w układzie „na krzyż”
w stosunku do pierwszej warstwy. Preparat wnika w głąb gruntowanego podłoża i wiąże resztki pyłów i mikropyłów.
Można go stosować na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Charakteryzuje się bardzo ograniczonym zapachem.
DANE TECHNICZNE
Baza

żywice poliuretanowe

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

jasno beżowa

Wilgotność podłoża

max. 4% (CM)

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

pędzel lub wałek

Wydajność

200 – 400 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Zalecane klejenie

po min. 12 h

BOPREM PU-100 ECO
Jednoskładnikowy primer na bazie żywic poliuretanowych nie zawierający rozpuszczalników organicznych (100% suchej
masy). Rekomendowany do zabezpieczania podłoży wykonanych z jastrychów cementowych i betonu przed przenikaniem
wilgoci kapilarnej do 4% (metoda CM), na których będą klejone posadzki drewniane przy użyciu klejów poliuretanowych
i epoksydowo-poliuretanowych (np. BONIPUR PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k i BONIPOX PARKIET 2k ECO). Warunkiem
uzyskania bariery przeciwwilgociowej jest nałożenie żywicy dwukrotnie, przy czym drugi raz w układzie „na krzyż”
w stosunku do pierwszej warstwy. Preparat wnika w głąb gruntowanego podłoża i wiąże resztki pyłów i mikropyłów.
Można go stosować na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Charakteryzuje się bardzo ograniczonym zapachem.
DANE TECHNICZNE
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Baza

żywice poliuretanowe

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

jasno beżowa

Wilgotność podłoża

max. 4% (CM)

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

pędzel lub wałek

Wydajność

200 – 400 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Zalecane klejenie

po min. 12 h

PRIMERY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA

BOPREM PU-60
Jednoskładnikowy primer na bazie żywic poliuretanowych w rozpuszczalniku organicznym. Rekomendowany do zabezpieczania podłoży
wykonanych z jastrychów cementowych i betonu przed przenikaniem wilgoci kapilarnej do 4% (metoda CM), na których będą klejone posadzki
drewniane przy użyciu klejów poliuretanowych i epoksydowo-poliuretanowych (np. BONIPUR PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k i BONIPOX
PARKIET 2k ECO). Warunkiem uzyskania bariery przeciwwilgociowej jest nałożenie żywicy dwukrotnie, przy czym drugi raz w układzie
„na krzyż” w stosunku do pierwszej warstwy. BOPREM PU-60 przy nakładaniu jednokrotnym na podłoża (jastrychy cementowe, anhydrytowe
i beton) może być użyty jako primer przed zastosowaniem klejów poliuretanowych, poliuretanowo-silanowych i epoksydowo-poliuretanowych
jednoskładnikowych i dwuskładnikowych (1k i 2k). Preparat wnika w głąb gruntowanego podłoża, wzmacnia je jednocześnie wiążąc resztki
pyłów i mikropyłów, można go stosować na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Charakteryzuje się ograniczonym zapachem.
DANE TECHNICZNE
Baza

żywice poliuretanowe

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

jasno beżowa

Wilgotność podłoża

max. 4% (CM)

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

pędzel lub wałek

Wydajność

200 – 400 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Zalecane klejenie

po min. 4 h

BOPREM PU-30
Jednoskładnikowy primer na bazie żywic poliuretanowych w rozpuszczalniku organicznym. Rekomendowany do
przygotowania podłoży wykonanych z jastrychów cementowych, anhydrytowych i betonu przed zastosowaniem
klejów poliuretanowych, poliuretanowo-silanowych i epoksydowo-poliuretanowych (np. BONIPUR PARKIET 2k,
BONIPUR PARKIET 1k, BONIPOX PARKIET 2k ECO i BONIPOX PARKIET 2k). Preparat wnika w głąb gruntowanego
podłoża, wzmacnia je jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów. Primer możne być stosowany na posadzkach
z ogrzewaniem podłogowym. Charakteryzuje się ograniczonym zapachem.

DANE TECHNICZNE
Baza

poliuretan

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

jasno brązowa

Wilgotność podłoża

max. 4% (CM)

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

pędzel lub wałek

Wydajność

150 – 200 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Zalecane klejenie

po min. 4 h

BOPREM PUR
Jednoskładnikowy primer na bazie żywic poliuretanowych w rozpuszczalniku organicznym. Rekomendowany
do przygotowania podłoży wykonanych z jastrychów cementowych, anhydrytowych i betonu przed zastosowaniem
klejów poliuretanowych, poliuretanowo-silanowych i epoksydowo-poliuretanowych (np. BONIPUR PARKIET 2k,
BONIPUR PARKIET 1k, BONIPOX PARKIET 2k ECO i BONIPOX PARKIET 2k). Preparat wnika w głąb gruntowanego
podłoża, wzmacnia je jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów. Primer możne być stosowany na posadzkach
z ogrzewaniem podłogowym.

DANE TECHNICZNE
Baza

poliuretan

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

jasno brązowa

Wilgotność podłoża

max. 4% (CM)

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

pędzel lub wałek

Wydajność

150 – 200 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Zalecane klejenie

po min. 4 h
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PRIMERY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA

BOPREM SYNTHETIC
Jednoskładnikowy primer na bazie żywic syntetycznych w rozpuszczalniku organicznym. Rekomendowany
do przygotowania podłoży wykonanych z jastrychów cementowych, anhydrytowych i betonu przed zastosowaniem
klejów syntetycznych (np. BONIKOL SYNTHETIC). Preparat wnika w głąb gruntowanego podłoża, wzmacnia je
jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów.

DANE TECHNICZNE
Baza

żywice syntetyczne

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

bezbarwna do opalizującej

Wilgotność podłoża

max. 2% (CM)

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

pędzel lub wałek

Wydajność

150 – 200 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Zalecane klejenie

po min. 2 h

BOPREM P
Jednoskładnikowy primer na bazie żywic syntetycznych w rozpuszczalniku organicznym. Rekomendowany
do przygotowania podłoży wykonanych z jastrychów cementowych, anhydrytowych i betonu przed
zastosowaniem klejów kauczukowych (np. BONIKOL P). Preparat wnika w głąb gruntowanego podłoża,
wzmacnia je jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów.

DANE TECHNICZNE
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Baza

żywice syntetyczne

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

jasno beżowa

Wilgotność podłoża

max. 2% (CM)

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

pędzel lub wałek

Wydajność

150 – 200 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Zalecane klejenie

po min. 2 h

SZPACHLE DO PARKIETÓW

BONIFUGA AQUA
Jednoskładnikowe spoiwo szpachlowe na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej z dodatkiem
środków modyfikujących. Rekomendowane, po wymieszaniu z pyłem drzewnym pozostałym po szlifowaniu
drewna, do wypełniania szczelin powstałych podczas układania jak i renowacji podłogi drewnianej.
Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością i neutralnością do zastosowanych lakierów i bejc.

DANE TECHNICZNE
Baza

dyspersja polimerowa

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

mleczna

Wilgotność podłoża

max. 12%

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

pędzel lub wałek

Wydajność

ok. 100 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Zalecane szlifowanie

po min. 1 h

BONIFUGA
Jednoskładnikowe spoiwo szpachlowe na bazie żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych
z dodatkiem środków modyfikujących. Rekomendowane, po wymieszaniu z pyłem drzewnym pozostałym
po szlifowaniu drewna, do wypełniania szczelin powstałych podczas układania jak i renowacji podłogi
drewnianej. Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością i neutralnością do zastosowanych lakierów
i bejc.

DANE TECHNICZNE
Baza

żywice syntetyczne

Wilgotność powietrza

max. 65%

Barwa

jasno słomkowa

Wilgotność podłoża

max. 12%

Temp. pracy

min. 15°C

Aplikacja

pędzel lub wałek

Wydajność

ok. 100 g/m2

Temp. przechowywania

+10°C ÷ +25°C

Zalecane szlifowanie

po min. 20 minutach
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