Bona Sportive Primer

Lakkering

Teknisk datablad
Bona Sportive Primer er spesielt utviklet for masive sportsgulv av tre. Med en meget
høy heftevne men allikevel svært god sidebinding hindrende effekt er den det beste
grunnlag for videre anvendelser av Sportive lakk og Sportive Paint. Produktet er basert
på en ren polyuretandispersjon avledet fra naturlige vegetabilske oljer som gjør den
meget sterk og lett å slipe. Sportive prime forhindrer fuktopptak i treverket og
reduserer derfor effekten av plutselige endringer av klimaet i hallen.







Brukes med Bona Sportive lakk og Bona Sportive Paint
Medium innfarging av treverket
Lett å slipe ned
Reduserer faren for sidebinding
NMP and NEP fri
Tilfredstiller VOC 2010

Tekniske data
Lakktype:
Tørrstoffinnhold:
VOC:
Fortynning:
Tørketid:
Påføring:
Rekkevne:
Sikkerhet
Rengjøring:
Brukes før:
Oppbevaring/
transport:
Avfall:
Forpakning:

Vannbasert en-komponent polyuretan primer
~ 32%
Maks 60g / liter
Hvis nødvendig, fortynn med Bona Retarder (4%) for lenger
åpentid. 2-3 timer ved 20C/60% RF.
Bona Applicator Bar eller Bona Roller
8-10 m²/liter (120-100g / m²) per strøk
Uklassifisert
Tørk verktøy fri for restmateriale før rengjøring med et minimum
av vann. Tørket materiale kan fjernes med aceton.
1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje
Temperaturen må ikke falle under + 5ºC eller overstige + 25°C
under lagring eller transport
Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale
forskrifter.
2 x 10 liter (24 esker per pall)

Forberedelser
Sikre gulvet er aklimatisert i overstemmelse med sitt sluttbrukermiljø. Overflaten som
skal lakkes må slipes ned til bart treverk, være tørt og fritt for slipestøv, olje, voks og
annen forurensning. En slipedisk eller en slipenetting korning 120 bør brukes for den
endelige slipingen av treverket.
Påse at lakken har romtemperatur, sett i silen og rist beholderen godt før bruk.
Optimale påføringsforhold er mellom 18-25C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye
temperaturer og lav luftfuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy
luftfuktighet forlenger tørketiden. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørking.
Minimumstemperaturen for bruk er 13 C.
Påføringsskjema
Ubehandlet tre:
1x Bona Sportive Primer
1x Bona Sportive lakk
Lett sliping P120/150
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive lakk

Tidligere lakkerte flater:
1x Bona Prep System
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive lakk
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Bona Sportive Primer

Lakkering

Teknisk datablad
Viktig:
 Det er ikke anbefalt å legge på mer enn to strøk om dagen grunnet faren for
utsvelling av treverket.
 Plastmyknere fra enkelte typer gummibaserte lim på maskeringstaper kan ødelegge
enkelte polyuretanlakker ved å gjøre dem myke. Tapen som brukes må derfor
være lett å fjerne og fjernes etter kortest mulig tid.
Påføring
1.

Påfør et jevnt lag Sportive Primer tilpasset rulle. påse at man oppnår en så
ensartet innfarging av treverket som mulig. Oppretthold alltid en "våt kant" for å
unngå overlapping.

2.

La tørke og påfør et strøk Bona Sportive lakk.

NB: Hvis Bona Sportive Primer har fått tørke mer enn 24 timer etter påføring skal det
alltid mellomslipes før lakkering.

Vedlikehold
Bona Sportive Primer skal ikke brukes som topplakk.

Viktig informasjon
Informasjonen som er gitt i dette datablad er så fullstendig som mulig etter vår
nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for
å sikre at produktet og anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og
stedlige forhold før bruk. Bona kan bare garantere levert produkt. En profesjonell og
dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Hvis du er i tvil foreta en
foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne,
etiketter og sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
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