Povrchová
úprava

Bona Sportive Paint
Technický list
Bona Sportive Paint je speciální barva k označování hracích ploch na lakovaných
dřevěných sportovních podlahách. Barvu lze použít k lajnování, ale též celých
hřišť a polí. Je k dispozici v osmi sytých barvách, vzájemně mísitelných,
k dosažení nekonečné škály barev podle požadavků zákazníka.
Vlastnosti:
•
Vysoká krycí schopnost
•
Vynikající rozliv
•
Šetří čas - Rychlé schnutí a před přelakováním není třeba barvu mezibrousit
•
Vynikající adhezní vlastnosti.
•
Bez obsahu NMP a NEP

Technická data
Typ produktu
Barvy
VOC:
Ředění:
Doba schnutí:
Nářadí k aplikaci:
Spotřeba:
Čištění nářadí:
Bezpečnost:
Trvanlivost:
Skladování/transport:
Likvidace:
Balení:

BARVA
Černá
Tmavě modrá
Světle modrá
Zelená
Červená
Oranžová
Žlutá
Bílá

1-složkový polyuretan na vodní bázi
bílá, černá, tmavě modrá, světle modrá, zelená, červená,
oranžová, žlutá
Max. 105 g/litr
Pro nižší viskozitu a delší otevřenou dobu nařeďte do 10%
produktem Bona Retarder.
Lajnování: 1 - 2 hod. při 200C/60% R.H.
Kompletní zóny/plochy: 3 - 4 hod. při 200C/60% R.H.
Štětec s jemným vlasem nebo lakovací váleček mohair
6-10 m²/litr (167-100g/m2) na jednu vrstvu nátěru = 120–200
metrů čáry široké 50 mm
Zbytky materiálu setřete – při opláchnutí minimum vody
Suchý materiál lze odstranit acetonem.
Neklasifikována, viz. bezpečnoatní list produktu.
1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Při teplotách od +5 0C do +250C
Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v
souladu s místními předpisy.
2 x 1,75 litru (84 krabic na paletě )

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

Tabulka # 1 – nejbližší ekvivalentní barva

Příprava
Zajistěte, aby byla podlaha připravena na konečné podmínky, za kterých bude používána.
Musí být suchá a beze zbytků brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Povrch, jenž
má být barevně značen, musí být ošetřen vrchním lakem Bona Sportive Finish nebo jiným
vrchním nebo základním vodním lakem Bona. Hrací plochy a čáry by měly být ohraničeny
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Bona Sportive Paint
Technický list
vhodnou maskovací páskou. Optimální je modrá maskovací páska. Zvláštní pozornost
věnujte pevnému přitlačení pásky k podlaze, k vyhnutí se krvácení barvy pod páskou.
Před aplikací nechte barvu vytemperovat na teplotu místnosti a před použitím barvu
v plechovce 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 průvanu.
Minimální teplota pro použití je 13°C.
Příprava dříve lakovaných podlah
Barva Bona Sportive Paint může být použita i pro přelakování dříve lakovaných podlah. Před
aplikací je však třeba zkontrolovat vzájemnou 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.

Aplikace
Návod k ošetření
Neošetřené dřevo:
1x Bona Sportive Primer
1x Bona Sportive Finish
Lehké mezibroušení P150
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

Dříve lakované podlahy:
1x Bona Prep System
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

Důležité:
Barva může být přetřena novou vrstvou barvy nebo lakem bez jejího mezibroušení, pokud
bude tato operace provedena do 24 hodin. Po 24 hodin od její aplikace je vždy
doporučováno před přelakováním mezibroušení.
Změkčovadla elastických lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou poškodit
(naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly mít použité pásky nízkou lepivost a po
nalakování v co nejkratší době odstraněny.
Vlastní aplikace:
1.

Barvu aplikujte pomocí štětce nebo válečkem mohair s krátkým vlasem. Přitom se
vyhýbejte jejího hromadění a navazujte systémem mokrý – do – mokrého bez
přerušení. Uvědomte si, že slabá vrstva laku způsobuje špatné krytí.
Maskovací pásku odstraňte ihned po aplikaci barvy.

2.

Barvu nechte, pokud bude třeba před aplikací její další vrstvy řádně vyschnout.

3.

Nabarvené plochy přelakujte 1-2 vrstvami laku Bona Sportive Finish. Pokud jste
nechali barvu schnout více než 24 hodin od její aplikace, pak na ní před dalším
přelakováním proveďte lehké mezibroušení systémem Bona Scrad bez brusného
papíru (Scrad Wing).

Údržba
Bona Sportive Paint nesmí být nikdy používána jako konečná ochrana dřevěných podlah.
Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz v sekci údržba.

Upozornění
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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