BONA SPORTIVE FINISH
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Sportive Finish er en slidstærk 2 komponent gulvlak specielt
udviklet til trægulve i idrætshaller. Lakken opfylder kravene i den
europæiske standard for sportsgulve (EN14904:2006) og giver en
sikker overflade til optimale sportspræstationer. Produktet har fine
flydeegenskaber og er enkel at arbejde med på store flader.
Bona Sportive Finish er udviklet med et særligt hærdersystem der
tager højde for de særlige udfordringer der kan være på idrætsgulve
med forhøjede fugtniveauer og lav luftudskiftning.
Anvendes på både special og kombinationshaller.

Forberedelse






Forbehandling af tidligere lakerede gulve / overlakering:
Bona Sportive Finish kan anvendes til overlakering af ældre gulve
samt fabrikslakeret parket. Fabrikslakeret parket skal mellemslibes
med Bona Diamond Disc.
Vedhæftning skal altid kontrolleres før udførelse. Gulve behandlet
med voks, polish og lignende kan ikke overlakeres.

Høj bestandighed mod slitage, hælemærker og ridser
God kemikaliebestandighed
Velegnet til overlakering af tidligere lakerede gulve
Opfylder EN 14904‐2006. Europæisk norm.

Tekniske data
Produkt type:

2‐komponent vandbaseret 100% polyuretan

Tørstofindhold:

Ca. 32%

VOC:

Ca. 80 g/ltr. inkl. hærder

Slidstyrke:

Ca. 5 mg/100 omdr. (SIS923509)

Glansgrad:

20

Blandingsforhold:

2% Sportive hærder
(1 del til 50 dele lak)

Forbrug:

8‐10 m²/ltr. (120‐100g/ m²/lag)

MAL‐kode:

Lak 00–1
Hærder 11‐5
Færdigblandet 00‐5

Potlife:

Max 5 timer v/20°C
(kortere ved højere temp.)

Tørretid:

Mellemslibning 2,5 timer
Let belastning 72 timer
Fuldt ophærdet 7 døgn
v/20°C/60% RF.
Der skal sikres god ventilation

Værktøj:

Bona rulle eller applikator

Holdbarhed:

1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.

Opbevaring:

+5°C – +25°C

Emballage:

2 x 10,4 ltr. (10,2 x 0,2 hrd.)

Før påføring skal gulvet grundlakeres med Bona Sportive Primer.
Gulvet skal være velafslebet, tørt og fri for slibestøv.
Lak og hærder skal have rumtemperatur.
Optimale forhold for påføring er 18‐25°C; 40‐60% RF.
Høj temperatur og lav luftfugtighed forkorter tørretiden,
lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger.
Minimum temperatur i lak, rum og gulv er 13°C.

Udførelse
Anbefalede behandlinger:
Ubehandlet træ
Tidligere lakerede flader
1 x Bona Sportive Primer
Grundrengøring/Slibning
1 x Bona Sportive Finish
1‐2 x Bona Sportive Paint (EVT)
Let slibning
1‐2 x Bona Sportive Finish
1‐2 x Bona Sportive Paint (EVT)
1‐2 x Bona Sportive Finish
OBS: Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag.
Blødgørere fra visse tapetyper kan blødgøre og skade lakken. Tape
skal klæbe mindst muligt og være monteret kortest mulig tid.

Påføring
1.

Tilsæt hærderen til lakken og omryst blandingen grundigt
1 minut. Blandingen skal anvendes indenfor 5 timer.

2.

Lakken stryges jævnt ud med Bona rulle eller applikator.
Påføres tværs og langs ad gulvet. Afslut altid i træets
længderetning. Bibehold altid en våd kant mod ubehandlede
flader. Lakken skal være helt tør før mellemslibning og
påføring af næste laklag.

3.

Mellemslib efter behov med Bona Scrad eller Bona Net
150 mm på 4D skive. Hvis der går mere end 24 timer mellem
lakeringerne skal der altid mellemslibes.
Gulvet kan betrædes ca. 8 timer efter sidste lakering men bør
henstå minimum 72 timer inden ibrugtagning. Gulvet skal
tørre minimum 7 døgn før hårdere belastning samt vask.

Vedligeholdelse
Daglig rengøring foretages med Bona Sportive Cleaner.
Grundrengøring ved stærk tilsmudsning foretages med Bona
Sportive Cleaner Plus.
Det anbefales at overlakere gulvet med et interval på 1‐3 år
afhængig af den aktuelle slitage.
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