Bona Sportive Lakk

Lakkering

Teknisk datablad
Bona Sportive Finish er en slitesterk, to-komponent vannbasert lakk spesielt utviklet
for tregulv i gymsaler og idrettshaller. Den oppfyller kravene i den europeiske
standarden for sportsgulv (EN 14904: 2006) og gir en trygg og holdbar overflate for
optimal ytelse. Bona Sportive er anbefalt av det internasjonale basketballforbundet
(FIBA) for internasjonale konkurranser på Olympisk nivå. Lakken har en fin flyt og er
lett å jobbe med på store gulvarealer. Gjennom et spesialtilpasset herdesystemet er
den forberedt på de konkrete utfordringene det kan utgjøre å behandle sportsgulv
med forhøyet luftfuktighet og lav luftsirkulasjon








Utmerket slitestyrke og motstandsdyktighet mot skomerker
Meget god kjemikaliemotstand
Egnet for overlakkering av tidigere lakkerede gulv
Oppfyller SS EN 14904:2006 (europeisk standard for idrettsgulv innendørs)
Klarer tyske DIBt's krav om godt innemiljø med lave
emisjoner
NMP- og NEP-fri
VOC 2010 godkjent

Tekniske data
Lakktype:
Tørrstoffinnhold:

2-komponent vannbasert topplakk av polyuretan
ca. 32%

VOC:

80 g/liter (inkl. herder)

Slitestyrke:

ca. 5 mg/100 omderining (SIS 923509)

Glansgrad (ved 60°):

Blank: ~90, Matt ~20
1 del Sportive Herder til 25 deler Sportive lakk (4%)

Blandningsforhold:

maks 2 timer ved 20C (kortere om varmere)
Tynnes ved behov med 4% Bona Retarder for lengre åpentid.
- Sliping/overlakkering: 2½-3 timer*
- Lett belastning: 72 timer*
- Gjenomherding: 7 dager*
*ved normalt inneklima ved 20C/60% R.F. Påse god
ventilasjon under bruk og tørk.

Brukstid:
Fortynning:
Tørketid, til:

Bona Applikator eller Bona rulle
2
2
8-10 m /liter (120-100g/m ) pr strøk
Lakk: Ikke merkepliktig

Verktøy:
Rekkevne:
Sikkerhet:

Herder: Merkepliktig, se sikkerhetsdatablad
Trykk ut/stryk av lakk från verktøy før de rengjøres i minst
mulig vann. Tørket lakk kan tas bort med aceton.
Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.

Rengjøring:
Holdbarhet:
Lagring/transport:

Temperaturen må ikke understige +5°C eller overstige +25°C
ved lagring eller transport.

Avfall:

Tiloversblitt lakk leveres godkjent mottak. Må ikke helles i
avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes
som plast.
2 x 10,4 liter inkl. herder (24 kartonger pr pall)

Forpakning:

Forbe redelser
Før påføring skal overflaten primes med Bona Sportive Primer. Sørg for at gulvet
er akklimatisert til sine omgivelser, godt slipt og fri for slipestøv, olje, voks og
annen forurensning
Påse at lakk og herder holder romtemperatur, sett i filteret og rist kannen godt før
bruk. La også lakken hvile litt før påføring påbegynnes slik at bobler og skum
forsvinner. Optimale påføringsforhold er mellom 18-25C og 40-60% RH.
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Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy
luftfuktighet forlenger tørketiden. Laveste temperatur for bruk er 13C.
Overlakkering av tidligere lakkerte flater
Bona Sportive kan brukes til lakkering av fabrikklakkerte parkett og andre tidligere
lakkerte flater, men heft må alltid kontrolleres før bruk! Gulv behandlet med voks,
polish eller lignende kan ikke overlakkeres. Egnede flater bør forbehandles med
Bona Prep og Bona Diamond pads før lakkering. En detaljert instruksjon for
overlakkering er tilgjengelig fra Gulvkompagniet AS.

Behandlingsforslag
Ubehandlet tre:
1x Bona Sportive Primer
1x Bona Sportive
Lettsliping med korn 150
1-2x Bona Sportive
1-2x Bona Sportive

Tidligere lakkerte gulv:
1x
Bona Diamond System
1x
Bona Prep System
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

Obs!
Påføring av mer enn to strøk pr dag anbefales ikke på grunn av risiko for økt

tresvelling.
Mykgjørere fra visse typer tape kan svekke og skade lakkoverflaten. Påse at

tape som brukes til oppmerking etc. er av en tilpasset type og at den sitter på
så kort tid som mulig.
Påføring
1.

Tilsett 4% Sportive herder til lakken og umiddelbart riste blandingen kraftig i 1
minutt. Bruk blandet lakk umiddelbart eller innen maksimalt 2 timer.

2.

Stryk ut lakken med en Bona Applicator eller Bona Rulle. Påfør jevnt med myke
bevegelser og i treets lengderetning. Sørg for å ha nok lakk i rullen slik at du
unngår skøter og stoppmerker. La tørke godt før nye lag med lakk påføres.
Tørketiden vil være noe lenger for hvert lag.

3.

Mellomslip om nødvendig ved å pusse med nett eller Bona Scrad System P150
(eller finere). Fjern evt. slipestøv omhyggelig før toppstrøket påføres.
NB! Dersom det har kått mer enn 24 timer etter siste påføring, er alltid
mellomsliping nødvendig.

Gulvet tåler lett gangtrafikk ca 8 timer etter siste lakkstrøk, men skal ha 72 timer
tørketid før det tas i bruk. La tørke i minst en uke før tepper og andre belegget legges
på plass. Unngå å belaste overflaten med tunge gjenstander og vask i løpet av den
første uken.
Vedlikehold
Rengjør gulvet med Bona Cleaner (Daglig rent) og Bona Deep Clean Solution (for
periodisk dyp rengjøring av gulvet hvis det føles glatt etc.) For å opprettholde en
sikker og profesjonell overflate og unngå slitasje når ned til treverket, er det anbefalt
at gulvet relakkeres med et intervall på 2-4 år, avhengig av gjeldende slitasje i
idrettshallen.
Detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner kan lastes ned fra www.bona.com
under produktsidene for Sportive.
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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 formåle, 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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