
ZaključevanjeBona Sportive Primer
Tehnični list

Bona  Sportive  Primer  je  razvit  posebej  za  neobdelane  lesene  športne  površine.  Z
odlično vezjo do lesa in stranskega-lepljenja ohranja dobre temelje za nadaljnji nanos
Sportive Finish in Sportive Paint. Temelji na čisti poliuretanski disperziji, pridobljenih iz
naravnih  rastlinskih  olj,  je  močen  in  lahko  brusen.  Lesu  daje  pomirjajoč  učinek  in
zmanjšuje učinke nenadnih klimatskih sprememb v dvorani.

 Za uporabo z Bona Sportive Finish in Bona Sportive Paint
 Srednje bogata obarvanost lesa
 Odlične lasnosti brušenja
 Zmanjšuje možnost stranskega leplenja
 Brez NMP in NEP

Vrsta laka: 1 komponentni poliuretanski lak

Vsebnost suhe snovi: Približno 32%

Hlapna organska spojina: 60g / liter (vključno z retarderjem)

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

Lesk(pri 60°): Sijaj ~ 90% ~ 20% Matt

Mešalno razmerje: Po potrebi razredčite z Bona Retarder-jem  (4%) za 

daljši čas odprtosti. 

Čas sušenja: 2-3 ure pri 20 C/ 60% relativne vlažnosti.

Uporaba orodja: Bona valjček ali Bona nanašalec

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

Varnost Nerazvrščeno

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

Odstranjevanje: Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati 

v skladu z lokalnimi predpisi.

Velikost pakiranja: 2 x 10 litrov (24 škatel na paleti)

Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro obrušena, suha, brez
ostankov prahu, olja, voska ali ostalih kontaminacij. Za končno brušenje uporabite Bona
Sand Disc ali brusni papir granulacije 120.

Dovolite da lak in retarder 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. 
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Tehnični podatki 

Priprava 
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Neobdelan les Predhodno lakirane površine

1x Bona Sportive Primer
1x Bona Sportive Finish
     Rahlo brušenje granulacija 150
1-2x Bona Sportive Paint
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. Nanesite  enakomerno  plast  Bona  Sportive  Primer-ja  s  pomočjo  Bona
aplikatorja ali Bona valjčka. Pazite, da dosežete enotno raven zasičenosti lesa
in se s tem izognete barvnim odstopanjem. Vedno vzdržujte ''mokri rob'', da se
izognete prekrivanju.

2. Pustite,  da  se  posuši  in  nato  nanesite  plast  Bona  Sportive  Finish-a.
Opomba: Če se je nanešena plast Sportive Primer-ja sušila več kot 24 ur je
potrebno vmesno brušenje pred nanosom nadaljnjih plasti laka. 

Bona  Sportive  Primer  naj  ne  bo  nikoli  uporabljen  kot  končno/prekrivno  sredstvo  za
obdelavo lesenih tal.

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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 Shema nanosa

Vzdrževanje 

Nasveti 

Nanos 
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