Bona Sportive Finish
SPORTIVE SYSTEM – A BASE PARA UM GRANDE JOGO

bona.com

ACABAMENTOS

Bona Sportive Finish
A base para um grande jogo
Bona Sportive Finish é um verniz aquoso resistente de 2 componentes
para o tratamento de pavimentos de madeira de instalações desportivas.
Proporciona uma superfície segura para um rendimento desportivo ótimo
e cumpre com a norma europeia para superfícies desportivas de interior.
Bona Sportive Finish é recomendado pela Associação Internacional de
Basquetebol (FIBA) para as competições internacionais de maior nível,
incluídos os Jogos Olímpicos. Este verniz é elaborado com 70% de
matérias-primas renováveis e tem uma base de dispersão de poliuretano.
A certificação GreenGuard garante uma excelente qualidade do ar em
interiores.

APLICAÇÃO

DADOS TÉCNICOS

1. Acrescente 2% de endurecedor Bona Sportive
Hardener ao verniz e agite bem a mistura imediatamente durante um minuto no mínimo.

Tipo de acabado:

2. Aplique o verniz com um aplicador americano
(T-bar) ou um rolo Bona.
3. Deixe que seque devidamente antes de aplicar
mais camadas de verniz ou pintura. Se for
necessário, efetue uma lixagem intermédia.
O pavimento admitirá um tráfego ligeiro passadas
aproximadamente 8 horas desde a aplicação
final, mas deve-se deixar secar durante 72 horas
antes de voltar a utilizar.

Verniz 100 % poliuretano aquoso de 2 componentes.

Conteúdo em sólidos: 32 % aprox.
Viscosidade:

17 seg. aprox. (25 °C, FC4).

pH:

8 aprox.

Resistência contra
o desgaste:

Aprox. 5 mg/100 rotações (SIS 923509).

Brilho (a 60°):

Brilho: 90 aprox.
Mate: 20 aprox.

Proporção da mistura: 2 % de Bona Sportive Hardener
(40 ml por 1 L de verniz).
Tempo de secagem:

Entre 2’5 e 3 horas a 20 °C/60 % H.R.

Ferramentas de
aplicação:

Rolo Bona ou barra aplicadora Bona

Rendimento:

8-10 m2/L (120-100 g/m2) por camada.

Segurança:

• Elevada resistência contra o desgaste e os
produtos químicos.

Verniz: Não classificado.
Endurecedor: Classificado (ver a ficha de dados de
segurança).

Validade:

• Adequado para o revestimento de pavimentos
pré-acabados.

1 ano a partir da data de produção, no seu
recipiente original sem abrir.

Armazenagen:

VANTAGENS PRINCIPAIS
• Excelente resistência contra as marcas de
calçado.

• Cumpre a norma EN 14904:2006 (norma
europeia para superfícies desportivas de
interior).
• Conta com a certificação GreenGuard relativa
à qualidade do ar em interiores.
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A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminaçao de
resíduos:

Os resíduos e as embalagens vazias devem ser
geridos de acordo com as normas locais.

Tamanho do pack:

2 x 10,4 L incl. endurecedor
(24 caixas por palete).

