
Tarpų užpildymo glaistas Bona Gap Master 
 

Paskirtis: 
Bona Gap Master – tai silikono neturinti pasta, skirta užpildyti tarpus medinėse grindyse, 

kompensacinius tarpus (slenksčius), tarpus aplink grindjuostes arba tarp medinių grindų ir kitos dangos (pvz. 

plytelių). Glaistas pagamintas poliakrilato pagrindu, gali būti šlifuojamas ir dengiamas grindų lakais. Neturi 

tirpiklių, bekvapis, elastingas. Plėtimasis: apie 7 %. 

Galimos spalvos: baltas, klevas (tinka šviesiam uosiui, beržui), uosis/eglė (tinka pušiai), šviesus 

bukas, tamsus bukas (tinka kambalai, merbau), riešutas, tamsus ąžuolas, šviesus ąžuolas, vyšnia (tinka 

garintam bukui), tikas, pelkių ąžuolas (tinka dūminiam ąžuolui), vengė (tinka tamsiai ekzotiniai medienai), 

raudonmedis, juodas. 
 

Paruošiamieji darbai: 
Vietos, kurios bus užpildomos Gap Master pasta turi būti švarios ir sausos. Reikia įsitikinti ar 

plyšiuose nėra dulkių, vaško ar kitų medžiagų, kurios nesukimba su Gap Master pasta.  
 

Vartojimas: 
• Leistina temperatūra naudojimo metu: +5 iki +400C. 

Nupjaukite tubelės viršutinę dalį virš sriegio ir prisukite antgalį. Esant reikalui, aštriu peiliu 

nupjaukite antgalio galiuką tokiu kampu, kad atitiktų tarpų dydį ir formą. Esant reikalui, pastą galima lyginti 

drėgnais pirštais ar plokščia įrankio briauna.  
 

Įrankiai: pistoletas, skirtas išspausti pastą iš tubelės; 

Išeiga: priklauso nuo tarpų gylio ir pločio. Žemiau pateikta lentelė rodo, kiek apytiksliai 

metrų gali būti užpildyta su viena Gap Master tubele. Svarbu: skaičiuojant reikalingą kiekį, 

rekomenduojama pridėti papildomai 15 %. 
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Džiūvimo laikas: Bona Gap Master galima šlifuoti ir lakuoti praėjus 18-24 val. Svarbu: 

didesnis pastos kiekis džiūsta ir kietėja ilgiau. 
 

Geriausias: 
1 metai nuo pagaminimo datos, nepažeidus gamyklinio įpakavimo. 
 

Laikymo ir transportavimo sąlygos: 
Saugoti nuo šalčio.  
 

Tara: 
Tubelės po 310 ml. 
 

Utilizacija: 
Likučiai ir tuščia tara utilizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 

Gamintojas:  
Bona, Vokietija. Kilmės šalis: Švedija.  
 

 

 

Tarpo gylis, 

mm 

Tarpo plotis, mm 

3 7 10 12 19 25 

3 33 m 14 m 10 m 8 m 5 m 4 m 

5 20 m 8 m 6 m 5 m 3 m 2 m 

7 14 m 6 m 4 m 4 m 2 m 2 m 

10 10 m 4 m 3 m 4 m 4 m 1 m 



 

Importuotojas: 
UAB “Vilkonda” 

Eišiškių pl. 127, Vilnius, Lietuva 

Tel.: (8~5) 232 93 56 

WWW.PARQUET.LT 
 

Saugos duomenys: 
Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis nedelsiant praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, 

nuplauti vandeniu su muilu, nusivilkti suterštus drabužius. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti 

šią pakuotę ar etiketę. Ilgiau dirbant mūvėti nitrilines pirštines. Darbo metu patalpa turi būti gerai vėdinama. 

Darbo vietoje nevalgyti, negerti, nerūkyti. Prieš valgant nusiplauti rankas ir veidą. 
 

Instrukcija parengta: 2007.01.15 

 

  

 

http://www.parquet.lt/

