BONA SPORTIVE PRIMER
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Sportive Primer er en 1 komponent vandbaseret
grundlak specielt udviklet til grundlakering af
ubehandlede/renslebne sportsgulve. Lakken har god
vedhæftning, minimerer risikoen for sidelimning og giver en
god basis for efterfølgende påføring af Bona Sportive Paint
& Bona Sportive Finish. Bona Sportive Primer er baseret på
100% polyuretan dispersion hvilket gør lakken både stærk
og nem at mellemslibe. Lav fugtgennemtrængelighed giver
en stabiliserende effekt på træet og reducerer
skadevirkninger fra pludselige indeklimaændringer.

Forberedelse







Special grundlak til Bona Sportive Paint & Finish
Let at mellemslibe
Reducerer risikoen for sidelimning
Fremhæver dybden i træet
GreenGuard & FIBA certificeret

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret. Fladen der skal
lakeres skal være slebet til rent træ, tør og fri for slibestøv,
olie, voks og anden forurening.
Sidste slibning foretages med K120.
Lakken 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.
Der skal altid sikres god ventilation.
Minimum temperatur i lak, rum og gulv er 13°C.
Udførelse
Anbefalede behandlinger:
1 x Bona Sportive Primer
1 x Bona Sportive Finish
Let slibning K120
1‐2 x Bona Sportive Paint (EVT)
1‐2 x Bona Sportive Finish

Tekniske data
Produkt type:

1‐komponent 100% polyuretan grundlak

Tørstofindhold:

Ca. 32%

VOC:

Max 60 g/ltr.

MAL‐kode:

00–1

Tørretid:

2‐3 timer ved 20°C / 60% RF

Rækkeevne:

8‐10 m²/ltr. (120‐100 g/m²)

Værktøj:

Bona rulle eller applikator

Opbevaring:

+5°C – +25°C

Påføring
1. Lakken stryges jævnt ud med Bona rulle eller
applikator. Påføres i et ensartet lag tværs og langs af
gulvet. Afslut altid i træets længderetning. Bibehold
altid en våd kant mod ubehandlede flader.
2. Lakken skal være helt tør før påføring af første lag
Bona Sportive Primer.

Holdbarhed:

1 år fra produktionsdato i uåbnet
emballage.

OBS! Hvis der går mere end 24 timer mellem lakeringerne
skal gulvet mellemslibes før påføring af næste laklag.

Emballage:

2 x 10 ltr.

Vedligeholdelse
Bona Sportive Primer anvendes ikke til slutlakering.

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.
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