
ZaključevanjeBona Sportive Finish
Tehnični list

Bona Sportive Finish je 2-komponentni lak, ki prenaša težje obremenitve. Posebej razvit
je za lesena tla v športnih dvoranah. Je v skladu z evropskim standardom za notranje
športne površine (EN 14904: 2006) in zagotavlja varno podlago za optimalne športne
prireditve.  Poleg  tega  pa  je  Bona  Sportive  Finish  lak,  ki  ga  priporoča  mednarodna
košarkarska zveza (FIBA), za najvišja mednarodna tekmovanja. Ima odlične lastnosti
izravnavanja,  njegova  uporaba pa  je  enostavna  tudi  na  večjih  površinah.  Uporablja
posebej razvit 2 – komponentni sistem strjevanja in s tem zagotovi posebno varnostno
mejo in zagotavlja dobre rezultate. 

 Visoka odpornost na obrabo in odrgninam
 Zelo dobra kemična odpornost
 Primeren za nanos na gotova tla
 Skladen z  EN 14904:2006 (Evropski standard za notranje športne površine)
 Ustreza  standardom  DIN  18032:2  proti  zdrsom (Nemški  standard  za  notranje

površine)
 Brez NMP in NEP

Vrsta laka: 2 komponentni vodni 100% poliuretanski lak

Vsebnost suhe snovi: Približno 32%

Hlapna organska spojina: 80g / liter (vključno s trdilcem)

Odpornost proti obrabi: Približno 5 mg na 100 vrtljajev (SIS 923 509)

Lesk(pri 60°): Sijaj ~ 90% ~ 20% Matt

Mešalno razmerje: 1 del Sportive trdilca na 50 delov Sportive Finish (2%)

Čas odprtosti: 5 ur pri 20°C (krajše če je topleje)

Čas sušenja: Pripravljen na brušenje: 2½-3 ure *

Lahka obremenitev: 72 ur*

Popolnoma suho: 7 dni*

* V  normalnih  klimatskih pogojih,   20 C / 60%  relativne  

vlažnosti.   Med  uporabo   ves čas   skrbeti    za   dobro  

prezračevanje.

Uporaba orodja: Bona valjček za vodni lak

Poraba: 8 - 10 m² / l (120-100g / m²) na nanos

Varnost Lak: Nerazvrščeno

Trdilec: Klasificirano  (glej  varnostni  list)

Čiščenje: Iz  orodja  odstranite  presežek  materiala,  preden  ga  

sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani  

z acetonom.

Rok uporabe: 1  leto  od  datuma  proizvodnje  v  neodprti  originalni  

embalaži

Skladiščenje / transport: Temperatura   ne   sme   pasti pod + 5 ° C ali   preseči

+25°C,  med  skladiščenjem/prevozom.  

Odstranjevanje: Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati 

v  skladu  z  lokalnimi  predpisi.

Velikost pakiranja: 2 x 10,4 litra z vključenim trdilcem (24 škatel na paleti)
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Pred  uporabo  mora  biti  površina  predhodno  obdelana  z  Bona  Sportive  Primer.
Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro obrušena, suha, brez
ostankov prahu, olja, voska ali ostalih kontaminacij. 

Dovolite  da lak  in  trdilec  dosežeta  sobno temperaturo,  potem vstavite  filter  in  pred
uporabo temeljito pretresite posodo.
Optimalni  pogoji  uporabe  so  med  18-25 C  ter  30-60%  relativne  vlažnosti.  Visoke
temperature in nizka relativna vlažnost skrajšujejo čas sušenja, nizke temperature in
visoka vlažnost pa podaljšujejo. Minimalna temperatura za uporabo je 13 C. 

PRIPRAVA PREJ LAKIRANIH TAL

Bona Sportive Finish se lahko uporablja za nanos na tovarniško zaključen parket ali
parket, ki je že bil predhodno lakiran, vendar se mora pred tem opraviti preizkus tal za
zadovoljivost  oprijema. Na tla obdelana z voskom, polišem ali  podobnim ni  mogoče
ponovno nanašati Bona Sportive Finish. Pred uporabo morajo biti tla obdelana z Bona
Prep  sistemom.  Podrobnejša  navodila  za  nanašanje  so  na  voljo  na  spletni  strani
www.bona.com. 

Neobdelan les Predhodno lakirane površine

1x Bona Sportive Primer
1x Bona Sportive Finish
Rahlo brušenje granulacija 150
1-2x Bona Sportive Finish
1-2x Bona Sportive Finish

1x Bona Prep Sistem
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

Pomembne opombe:
 Ni priporočljivo narediti več kot dva nanosa na dan, zaradi povečane nevarnosti da les

nabrekne.

 Mehčala,  ki  jih  vsebujejo  nekatera  lepila  na  trakovih  za  označevanje  in  zaščito
omehčajo  in  povzročijo  škodo na  poliuretanskih  lakih.  Trakovi,  ki  se  uporabljajo  za
označevanje,  morajo imeti oznako  "nizka lepljivost". Uporabljajo naj se kar najkrajši
možni čas.

1. Dodamo 2% Sportive trdilca k laku in takoj  temeljito pretresemo mešanico.
Mešanica mora biti uporabljena takoj ali vsaj v naslednjih petih urah.

2. Nanesite  lak  z  uporabo  Bona  nanašalca  ali  Bona  valjčkom.  Nanašajte  z
gladkimi,  tekočimi  gibi  in  se  izogibajte  kopičenju  laka  na  tleh.  Ves  čas
ohranjajte ''mokri rob'', da se izognete prekrivanju.

3. Pred nanosom nadaljnjih plasti laka ali barve pustite, da se dobro posuši. Za
vsako dodatno plast,  ki jo nanesete predvidite daljši  čas sušenja.  Poskrbite
zato,  da je prostor ves čas sušenja dobro prezračevan.  Po potrebi opravite
vmesno brušenje z uporabo brusilnega papirja (granulacija P150 ali finejša) in
odstranite prah pred nanosom zadnje plasti  laka.  Opomba:  Če se je zadnji
nanos laka sušil več kot 24 ur opravite vmesno brušenje. 
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Priprava 

 Shema nanosa

Nanos 
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Površine  lahko  lažje  pohodno  obremenite  8  ur  po  končnem nanosu.  Pred
polno  uporabo,  pa  se  morajo  tla  sušiti  vsaj  72  ur.  Preden  tla  pokrijete  s
preprogami ali jih obremenite s težkimi predmeti počakajte vsaj teden dni. V
tem času se tudi izogibajte vlažnemu čiščenju.

Očistite tla z Bona Sportive Cleaner (za pogosto uporabo) in Bona Sportive Cleaner
Plus ( za periodično, intenzivno čiščenje če površina postane drseča). Za podpiranje in
varen  te  profesionalen  izgled  površine  in  da  bi  se  izognili  ponovnemu brušenju  do
golega lesa, je potrebno periodično narediti nov nanos Sportive Finish-a. Ta postopek je
potrebno opraviti glede na obrabo tal, vsakih 1 – 3 let.
Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com 

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju  in  ne dajejo  nobenih
trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo
izdelka presodi  ali  so izdelek in  priporočila  v tem dokumentu ustrezna za določene
namene,  vrsto  lesa  in  trenutno  situacijo.  Bona lahko  zagotovi  le  dostavo  produkta.
Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Uporabnik
mora  prebrati  in  razumeti  vse  informacije,  navedene  na  etiketah  na  embalaži  in
varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.
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Vzdrževanje 

Nasveti 
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