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Behandling 
Forberedelser for maksimale prestasjoner

UV-lakkert, laminert parkett
Laminert parkett behandlet med Bona Sportive UV-lakk kan overlakkeres med 
Bona Sportive Lakk etter at gulvet er omhyggelig nedrubbet med Bona 
Diamond abrasive system. Gulvet må være helt rent for fett, voks, silikon, 
klister etc.  Overlakkering av parkettyper levert av produsenter som ikke benytter 
Bonas UV lakk anbefales ikke.

Tidigere lakkerte tregulv
Tregulv tidligere behandlet med Bona Sportive Lakk kan lakkeres som en del av 
et langsiktig vedlikeholdsprogram. Det er viktig å gjøre en vedheftstest før 
lakkering for å sikre at gulvet ikke har blitt forurenset i løpet av den tiden det har 
vært i bruk. Slip et lite område lett og påfør Bona Sportive Lakk. Skrap overflaten 
med en mynt etter 2-3 dager. Hvis malingen fortsatt sitter fast er 
vedheften bra.

1. Før lakken påføres, må gulvet være rengjort og klargjort med Bona Prep for å 
sikre optimal vedheft. Gulv tidligere behandlet med Bona Freshen Up må 
rengjøres grundig med Bona Remover før behandling med Bona Prep.

2. Slip gulvet med slipenett P 120 eller Bona Diamond Abrasive system.
3. Fjern omhyggelig alt støv fra overflaten.
4. Påfør 1-2 strøk med Bona Sportive 

Lakk med en rulle eller applikator.
Påfør lakken med jevne bevegelser
og unngå dammer og "helligdager".
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Ubehandlede gulv og 
gulv som er slipt helt ned 
til bart treverk 
Noen gulv installeres helt 
ubehandlet. I de fleste tilfeller må 
imidlertid gulvet slipes ned til bart 
treverk. Vi anbefaler at gulvet 
slipes med Bona slipemaskiner 
og våre antistatiske slipebånd 
Bona 8300 som har en svært 
lang levetid. For laminert parkett

anbefaler vi våre kraftige keramiske slipebånd Bona 8700. Slipenetting P120 bør 
brukes til sluttfinish. Den anbefalte behandlingsmåten av ubehandlet tre er et lag 
av Bona Sportive Primer og 2-3 lag av Bona Sportive Lakk. Når primeren har 
tørket, bør en mellomsliping med Bona Scrad System korn 150 gjøres. 
Linjemarkeringene blir vanligvis påført mellom første og andre strøk Bona 
Sportive Lakk.
Gulvet kan brukes 72 timer etter siste lakkering, men tunge gjenstander bør ikke 
plasseres og våt rengjøring bør unngås den første uken etter at gulvet er 
behandlet.

Linjemarkering
Tape opp linjene med 
maskeringstape. Det er viktig at 
tapen ikke er for sterk eller setter 
merker på overflaten. Blå 
maskeringstape er vanligvis et 
godt alternativ. Tapen må 
trykkes godt fast til gulvet for å 
unngå at malingen trenger inn 
under. Påfør Bona 
Sportive Maling med en rull 
eller pensel. Fjern tapen 
umiddelbart etter påføring og 
la tørke. Bona Sportive Paint

bør overlakkeres med Bona Sportive Lakk innen 2-4 timer. Ellers må 
de malte områdene/linjene slipes før arbeidet kan fortsette. 
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Bona Sportive Primer er en 1-komponent vannbasert 
grunning for sportsgulv av tre. Den har lang 
åpentid, noe som forenkler påføringen og gir en jevn 
innfarging av treverket med minimal risiko for 
sideliming. Den kan brukes på alle normalt 
forkommende treslag til sportsgulv.

Bona Sportive lakk er en 2-komponent vannbasert 
polyuretanlakk konstruert for å tåle påkjenningene fra 
både daglig bruk og bevegelser i gulvet. Bona Sportive 
Lakk oppfyller kravene til antiskli-egenskaper i henhold 
til EN 14904: 2006 og DIN 18032: 2 og har akkurat 
den rette sklisikkerhet for sportsgulv, ikke for lite, ikke 
for mye. Sammen med Bona Sportive Primer danner 
den en hinne som har en beroligende effekt på gulvet 
og gjør det mindre utsatt for plutselige endringer i 
luftfuktigheten i hallen.

Bona Sportive Paint er en hurtigtørkende 1-kompo-
nent vannbasert maling som brukes til å male både 
linjemarkeringer over hele soner. Ingen sliping mellom 
strøkene er nødvendig, noe som er en virkelig 
tidsbesparende og som minimerer risikoen for å skade 
linjene under sliping.
Leveres i korrekte farger i hht. RAL koder 
fastsatt av myndighetene.

Bona Sportive System 
Produkter for overflatehandling

Bona Sportive Primer

Bona Sportive Lakk

Bona Sportive Paint
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Vedlikehold
Gulvet tar ikke vare på seg selv

Installasjon og renovering av tregulv i treningssentre og idrettshaller er en stor 
investering, og vil legge grunnlaget for et velfungerende idrettshall. Kontinuerlig 
vedlikehold utført med de riktige produktene og på den riktige måten er nøkkelen 
til å opprettholde ytelsen og gir gulvet et så langt liv som mulig.

Forebyggende vedlikehold

Mye tid, krefter og penger kan spares i form av tiltak som hindrer vann, skitt og 
grus å havne på gulvet i utgangspunktet. Følgende trinn bør gjennomgås 
før gulvet tas i bruk:   

   Inngangsmatte: Sørg for at inngangsmatten er så stor som mulig, tilpasset 
lokalet og at den slipper igjennom skitt så dette ikke forblir på overflaten 
samtidig som  den opptar fuktighet. Matten skal rengjøres evt skiftes 
regelmessig.
   Sko: innfør med en "inneskopolicy". Utesko skal ikke brukes innendørs og 
såler bør være av et materiale som ikke etterlater merker. En tilsvarende krav bør 
pålegges annet utstyr, for eksempel kan svart tape rundt hockeykøller som 
brukes av av hockeyklubber forlate svarte merker som er vanskelige å fjerne.

Utstyr: Sørg for at alt utstyr er i god stand og at møbler har møbelknotter. 
Utstyr som skal brukes må ikke dras over gulvet, men bæres. Bare baller for 
innendørs bruk bør brukes.

Matter: Dans, seminarer, konserter etc er tøffe belastninger for gulvet og 
risikoen for vannsøl er stor. Matter eller annet beskyttende mate r i a l e  bø r  
l egges  u t  o ve r  gu l ve t  ved slike arrangementer for å unngå skader.. 

Håndball-lim: Bruken av håndball-lim bør begrenses så mye som mulig 
og bare harpiksfritt lim bør tillates. Ferskt lim er lettere å fjerne enn herdet lim 
så forsøk å legge opp til rengjøring av gulvet 
umiddelbart etter håndballarrangementer .
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Daglig renhold 
Støv på overflaten kan ha stor innvirkning på gulvet sklisikkerhet. Støv og smuss 
må fjernes daglig fra gulvet.

1) Fei gulvet med en kryssmopp eller annet redskap for tørrmopping av gulv. 

2) Om  nødvendig, mopp gulvet med fuktig mopp på flater som trafikkeres 
mye (f.eks. ved inngangen) med 1% Bona Sportive Cleaner tilsatt i vannet (1 
dl Cleaner til 10 liter vann).

www.gulvkompagniet.no



7

V
ed

lik
eh

ol
dPeriodisk renhold

Rengjør gulvet regelmessig med Bona Sportive Cleaner for å fjerne skitt og andre 
forurensninger. Ideelt sett bør det gjøres med et maskinbasert system, for 
eksempel med Bona PowerScrubber, men det viktigste er at vannet blir 
håndtert på en styrt måte, og at overflaten er i god stand.

1) Fyll tanken med nytt, rent vann.

2) Tillsett 1% Bona Sportive Cleaner  (½ liter till en tank på 50 liter). 

3) Rengjør gulvet med en hvit eller brun pad avhengig på hvor skitten 
gulvflaten er.

Ekstra renhold
Selv om regelmessig rengjøring med Bona Sportive Cleaner fjerner vannløselig 
smuss og det meste av annen tilsmussing, vil det skje er en gradvis oppbygging 
av skitt, som fett fra huden/svette og syntetisk materiale fra skosåler. Det er 
derfor behov for en og annen ekstra rengjøring med Bona Deep Clean Solution

a  PowerScrubber til dette arbeidet, men det kan 
også utføres manuelt slik:

 Om nødvendig, fj rn rester fra håndball-lim mekanisk. 

2) Fortynn 1 liter Deep Clean Solution i 10 liter vann.

3) Spray eller mopp en flate på 2 x 5 meter av gulvet og la produktet virke ca 
3 minutter. 

4) Rengjør deretter gulvet med en bonemaskin og en rød pad. 

5) Gjenta steg 2 og 3 på resten av golvet. 

6) Avslutt med å rengjøre hela gulvet en gang med bare rent vann. 

Frekvensen for ekstra renhold er  vanske l ig  å angi  ford i  den 
avhenger  av så mange faktorer. Undersøk gulvet kontinuerlig, særlig i 
begynnelsen av dets levetid for å sjekke at vedlikeholdsnivået er tilstrekkelig til 
å holde gulvet i god skikk. 
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1) Fyll alltid tanken med nyttvann før bruk.
2) Kjør maskinen i bordretningen, ikke på tvers.
3) Søl fra maskinen må ikke overstige 1 liter/100 kvm. Test ved å fylle tanken 

med 10 liter vann og deretter kontrollere hvor mye vann som er igjen etter 100 
kvm. Det bør være minst 9 liter vann igjen i tanken.

4) Kontroller at maskinen ikke etterlater dammer når du svinger, fjern eventuelle 
dammer umiddelbart.

5) Overflødig vann må fjernes innen 3 minutter. Pass på at det ikke renner vann 
inn i sprekker og åpninger.

6) Hold remmene i god stand. Bytt ut en gang i året eller hvis maskinen etterlater 
vanndammer.

7) Ikke bruk grovere gulvpad enn rødt. Jo finere pad jo mindre vann på 
overflaten.

Obs:
Parkettprodusenter kan ha andre anbefalinger for rengjøring med maskin. 
Ta rede på parkettprodusentens anbefalinger før bruk av vaskemaskin. 
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Ett lett alkalisk rengjøringsmiddel tøft mot smuss 
men tilstrekkelig mild til å ikke å farge gulvet eller 
skade lakken till og med etter år av daglig bruk. 

Bona Cleaner

Ett grovrengjøringsmiddel for svært skitne gulv som 
fjerner gjenstridige skrapemerker og kvartsfritt hånd-
ball-lim. Nullstiller gulvet og gir tilbake opprinnelig 
friksjon og glans

Bona Deep Clean Solution

Bona Sportive System
Produkter for rengjøring
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Renovering 
Mange sportsgulv gjennomgår en prosess der de gradvis forfaller og dette 
resulterer i en totalrenovering der gulvet må slipes helt ned til bart tre og ny 
banemerking påføres. Gradvis forverring av utseende og egenskaper kan være 
vanskelig å oppdage og kan gå ubemerket for seg inntil en dag hvor det er for 
sent.

En komplett renovering er en kostbar prosess, kan bare utføres et begrenset 
antall ganger og fører til hallen må være stengt i lengre perioder. Overlakkering  
med nytt lag med lakk bør gjøres så snart gulvet viser tegn til at det begynner å 
bli tynnslitt, f.eks. når det framstår som matt og oppripet i overflaten. Dette er en 
smart investering for å forlenge levetiden på gulvet og utsette en kostbar 
totalrenovering.

1) Før lakken påføres, må gulvet være rengjort og klargjort med Bona Prep for å 
sikre optimal vedheft. Gulv tidligere behandlet med Bona Feshen Up bør 
rengjøres med Bona Remover før det behandles med Bona Prep.
2) Puss ned gulvet med slipenett P120 eller Bona Diamond Abrasive System
3) Fjern alt støv fra overflaten.
4) Påfør 1-2 strøk med Bona Sportive lakk med rulle eller Bona lakkapplikator. 
Påfør lakken jevnt med lette, flytende bevegelser og unngå lakkdammer og 
overlapping. 

Gulvet kan brukes etter 72 timer etter siste påføring, men tunge gjenstander bør 
ikke plasseres og våt rengjøring bør unngås den første uken etter at gulvet er 
behandlet.

Gulvet bør sjekkes hvert år for å finne ut om servicenivået er tilstrekkelig til å 
holde gulvet i god stand. Relakkering bør utføres hvert 3-4 år avhengig av 
bruksmengden og brukstypen. F.eks. kan et gulv som kun brukes til idrett 
normalt holde dobbelt så lenge som et gulv i en hall hvor det også drives 
alternativ virksomhet som dans, konserter og andre lignende arrangementer. Det 
er derfor viktig med tildekking dersom dette er mulig.

Forsømt vedlikehold øker behovet for relakkering, mens et godt vedlikeholdt gulv 
kan holde svært lenge.

Har du spørsmål utover det som framkommer i denne brosjyren, ta kontakt med 
Gulvkompagniet AS. Kontaktinformasjon finnes på baksiden av denne brosjyren.
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Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - Telefaks: 22 49 49 68

E-post: info@gulvkompagniet.no
www.gulvkompagniet.no




