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Povrchová  

   úprava 

 

Bona Sportive Finish je 2-složkový vysoce zátěžový lak speciálně vyvinutý pro 
dřevěné podlahy ve sportovních halách. Vyhovuje Evropským normám pro 
sportovní povrchy v interiéru (EN 14904:2006) a poskytuje bezpečné povrchy pro 
optimální sportovní provoz. Navíc je doporučen Mezinárodní basketbalovou 
federací FIBA pro mezinárodní soutěže na nejvyšší úrovni. Bona Sportive Finish 
má vynikající rozliv a snadno se s ním pracuje na velkoplošných podlahách. 
Používá speciálně navržený 2-složkový vytvrzovací systém k poskytování 
obzvláště vysokého rozpětí bezpečnosti a zajištění dobrých výsledků. 
 
Vlastnosti: 

• Vysoká odolnost proti opotřebení, oděru a stopám po podrážkách bot 

• Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím 

• Vhodný pro přelakování hotových parket 

• Vyhovuje EN 14904:2006 (Evropská norma pro vnitřní sportovní povrchy) 

• Splňuje předpisy normy DIN 18032-2 – na protikluzné vlastnosti (Německá 
norma pro sportovní povrchy v interiéru) 

• Klasifikovaný na EC 1R na velmi nízké emise 

• Bez obsahu NMP a NEP  
 

 
Typ produktu         2-složkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi 

Obsah sušiny:                     cca 32%   

VOC:          max 80g/litr (včetně tužidla) 

Odolnost proti opotřebení:  cca. 5 mg/100 otáček (SIS 923509) 

Stupeň lesku (při 600):        lesk cca. 90%, mat cca. 20% 

Poměr tužení (% obj.):       1 díl tužidla Sportive Hardener na 50 dílů Bona Sportive  

                                           Finish (2%) 

Doba zpracování:               5 hod. při 200C (kratší při vyšší teplotě) 

Doba schnutí: povrch k mezibroušení / přelakování po 2,5–3 hod 

lehký provoz: 72 hodin*, úplné vytvrzení: 7 dnů* 

Nářadí k aplikaci:          Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky) 

Spotřeba:          8-10 m²/litr (120-100g/m2 ) na jednu vrstvu nátěru 

Čištění nářadí:                     zbytky materiálu setřete – při opláchnutí minimum vody  

                                            suchý materiál lze odstranit acetonem 

Bezpečnost:                        neklasifikován 

Trvanlivost:                         1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu 

Skladování/transport:          při teplotách od +50C do +250C 

Likvidace:          nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno  

                                            v souladu s místními předpisy. 

Balení:         2 x 10,4 litrů včetně tužidla (24 krabic na paletě) 
 

*Při normálních klimatických podmínkách, 200C/60% R.H. (reativní vlhkosti vzduchu).  

Po celou dobu použití zajistěte dobrou ventilaci.  

 

 
 

 

Před aplikací vrchního laku Bona Sportive Finish musí být povrch podlahy ošetřen základním 
lakem Bona Sportive Primer. Podlaha musí být připravena na konečné podmínky, za kterých 
bude používána.  
Před aplikací nechte lak i tužidlo vytemperovat na teplotu místnosti. Do hrdla kanystru 
s lakem vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte. 
Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 40-60% relativní vlhkost 
vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a 
vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí zajistěte 
dobré větrání, bez moznosti průvanu. Minimální teplota pro použití je 13°C. 

 
 
Příprava dříve lakovaných podlah 
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Bona Sportive Finish může být použit i pro přelakování dříve lakovaných podlah. Před 
aplikací je však třeba zkontrolovat přilnavost! Podlahy ošetřené voskem, olejem nebo 
podobnými produkty oslabujícími přilnavost nelze přelakovat. Před aplikací je třeba podlahu 
ošetřit Systémem Bona Prep.  
 

Více informací naleznete na našich stránkách www.bona.com/cz. 

 

 
 

Neošetřené dřevo:                                                      Dříve lakované podlahy:    
   1x   Bona Sportive Primer                                             1x     Bona Prep System  
   1x   Bona Sportive Finish                                           1-2x     Bona Sportive Paint 
          Lehké mezibroušení P150                                  1-2x     Bona Sportive Finish   
1-2x   Bona Sportive Paint 
1-2x   Bona Sportive Finish 

                    
Důležité:  

• Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy vrchního laku za den, a to vzhledem 
k riziku extenzivního bobtnání dřeva. 

• Změkčovadla elastických lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou 
poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly mít použité pásky nízkou 
lepivost a po nalakování by měly být v co nejkratší době odstraněny. 

 

1. K laku Bona Sportive Finish přidejte 2% tužidla Sportive Hardener a roztok 
okamžitě důkladně promíchejte (protřepte) po dobu 1 min. Roztok Bona Sportive 
Finish / tužidlo by měl být použit ihned nebo do 5 hod. od natužení.  

 

2. Válečkem Bona Roller aplikujte lak rovnoměrně a vyhněte se jeho hromadění.  
               Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhnete se tak přesahům z   
               nahromadění laku.  
 

3. Lak nechte před aplikacemi dalších vrstev laku nebo barev řádně zaschnout.   
Nechte každou vrstvu schnout o trochu déle než je uvedeno. Během aplikace a 
schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. V případě potřeby proveďte 
lehké mezibroušení mřížkou P150 nebo jemnější, abyste odstranili vystupující 
vlákna dřeva. Před aplikací poslední vrstvy laku podlahu pečlivě vyluxujte. 

 

Poznámka: Pokud předchozí vrstva základního nebo vrchního laku vysychala déle než 24 
hodin, musí být povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibroušen. 
 

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace, ale měla by se 
vytvrzovat 72 hodin předtím, než ji začneme zatěžovat běžným provozem. Po cca. 1 týdnu je 
lak zcela vytvrzen. Do té doby na podlahu nelze pokládat koberce nebo jinou podlahovou 
krytinu nebo ji zatěžovat těžkými předměty. Vyhněte se také čištění mokrým mopem. 

 

 
 

Pro údržbu podlahy používejte Bona Sportive Cleaner (časté použití) a Bona Sportive 
Cleaner Plus (pro periodické, intenzivní čištění v případě, že povrch se stal kluzkým). 
K udržení bezpečnosti a profesionálního vzhledu podlahy i k vyhnutí se dalšímu broušení 
podlahy až na holé dřevo, měla by se podlaha v intervalech přelakovat lakem Bona Sportive 
Finish. Frekvence této operace závisí na stupni opotřebení, avšak měla by být typicky mezi 
každými 1 – 3 roky. 
 

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz v sekci údržba. 
 

 
 

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti druhů 
dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela 
nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti 
funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré 
informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně 
porozuměl. 
 
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz. 
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