Bona Sportive Paint

Lakkering

Teknisk datablad
Bona Sportive Paint er en spesiell maling for merking av tregulv i idrettshaller.
Malingen kan brukes både for linjemerking og maling av komplette områder og felt.
Produktet er tilgjengelig i 7 forskjellige farger som også kan blandes etter behov.







Svært god dekkevne
Etterlater ingen merker etter pensel eller rulle
Tidsbesparende - Tørker fort og må ikke pusses før overlakkering
Meget god vedheft
Uten NMP og NEP
Lav VOC

Tekniske data
Malingstype:

1-kompontent maling på pulyuretanbasis

Farger:

Hvit, Svart, Blå, Lysblå, Grønn, Rød, Orange, Gul
(fargene er ikke fargekodespesifike, se tabell nedenfor
for kode i hht. RAL, NCS och PMS.)

Rekkevne:

6 -10 m² / liter = 120-200 meter 50 mm bred linje.
100-167 g/ m² pr strøk

Tynning:

Produktet kan fotynnes med 10% Bona Retarder for å
få lavere viskositet og lengre tørketid.

Påføringsverktøy:

Bonas linjemarkeringrulle eller mikrofiber rulle

Tørketid:

Linjemarkering: 1-2 timer ved 20°C/60% R.F.
Sonemarkering: 3-4 timer ved 20°C/60% R.F.

Sikkerhet:

Uklassifisert. Se sikkerhetsdatablad for mer
informasjon.

Rengjøring:

Rengjør verktøy med vann umiddelbart etter bruk.
Tørket produkt løses med aceton. Produkt som er til
overs skal ikke helles i avløpet, men innleveres til
destruksjon på godkjent mottak.

Lagringstid:

Minst 1 år fra produksjondato i
uåpnet original forpakning

Lagring/transport:

Temperaturen må ikke understige +5°C eller overstige
+5°C

Overskytende materiale:

i hht. lokale bestemmelser, kontakt gjenvinningsentral

Forpakning:

2 x 1,75 liter (84 esker pr pall)

Svart
Mørk blå
Lys blå
Grønn
Rød
Orange
Gul
Hvit
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RAL
9005
5005
5012
6018
3020
2008
1016
9016

NCS
S 9000-N
S 3065-R90B
1055-B
S 1070-G30Y
S 1085-Y90R
S 0580-Y60R
S 0580-Y
White

PMS
N/A
293C
298C
361C
1795C
1645C
Hexachrome YC
N/A
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Teknisk datablad
Forberedelser
Overflaten som skal males med Bona Sportive Paint skal lakkeres før og etter med
Bona Sportive System, eller med andre Bona vannbaserte lakker. Normalt brukes
Bona Sportive Paint før andre strøk. La malingen tørke, og utfør deretter en lett
sliping av overflaten og fjern støv og andre partikler fra gulvet med en støvsuger.
Bruk Bona Scrad system, slipenett eller sandpapir korning 120 eller finere.
Bruk anbefalt tape for å maskere linjer eller mønstre, trykk tapen fast mot gulvet. Bona
Sportive Paint har normalt god vedheft til fabrikklakkerte og tidligere lakkerte gulv, men
vedheft bør allikevel alltid sjekkes før bruk på en lite synlig flate.
Kontroller at malingen har romtemperatur og at innholdet i boksen er godt omrørt før
påføring begynner. Optimale påføringsforhold er 18-25C og 40-60% relativ
luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorte tørketiden, lave
temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Den laveste temperaturen for
bruk er 13C.
Påfør malingen jevnt med rull eller pensel. Påse at malingen dekker godt. I noen
tilfeller kan det være nødvendig med flere strøk av Bona Sportive Paint.
Ta bort tapen så snart som mulig etter påføringen.
Når Bona Sportive malingen har tørket bør den pusses for å gi bedre adhesjon til
toppstrøket. Overlakkering med Bona Sportive lakk bør gjøres 24 timer etter at
malingen er påført.

Behandlingsskjema
Ubehandlet gulv:
1x Bona Sportive Primer
1x Bona Sportive lakk
Lettpussing med P 150
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive lakk

Tidigere lakkerte gulv:
1x Bona Prep System
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive lakk

OBS:
 Malingen kan overlakkeres direkte om dette gjøres innen 24 timer. Ellers må
Gulvet mellomslipes.
 Mykgjørere fra gummibasert lim på visse typer tape kan skade malingen og gi
dårlig vedheft. Tape som brukes skal alltid ha så lav vedheftsevne som mulig og
må fjernes snarest mulig etter påføring.
 Merk: Tørketiden kan variere noe avhengig av temperatur, fuktighet, mengden
av Bona Sportive Paint og luftsirkulasjonen. Påse at det er god ventilasjon i
hallen under og etter påføring.
Påføring
1.

Påfør malingen med anbefalt verktøy. Unngå ansamlinger av maling og overlapp
vått-i-vått. I noen tilfeller kan det være nødvendig å påføre produktet to ganger for
best mulig dekning. Fjern tapen umiddelbart etter endt påføring.

2.

La tørke.

3.

Beskytt malt overflate med 1-2 strøk av Bona Sportive lakk. Hvis malingen har
tørket lenger enn 24 timer, må overflaten slipes før overmaling med Bona Scrad
Pad (ingen vinger).
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Vedlikehold
Overflater behandlet med Bona Sportive System kan rengjøres og vedlikeholdes
med Bona Cleaner eller Bona Depp Clean Solution. Bona Sportive Paint skal aldri
brukes som en toppbehandling.
Viktig informasjon
Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke
krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og
anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale
situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell
og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en
foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne,
etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.
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