Overlak instructie Sportvloeren
Het aanbrengen van een nieuwe laklaag op een reeds gelakte houten vloer is een
snelle en kostenefficiënte manier om de levensduur van de vloer te verlengen en
grote renovatiewerken uit te stellen. Het proces bestaat uit een grondige,
professionele diepe reiniging van het oppervlak, tussenschuren en het aanbrengen
van een nieuwe laklaag. Hierdoor worden schoensporen, dieper ingelopen vuil en
oppervlakkige krassen verwijderd, waardoor de vloer er weer als nieuw uitziet.

Afwerking

STAPPENPLAN
Stap 1

Een grondige voorbereiding is de sleutel tot succes van het overlakken. Deze
voorbereiding is afhankelijk van het type vloer, in welke toestand deze zich bevindt en
welk onderhoud hierop werd toegepast. Maak de juiste keuze welke type
voorbereiding geschikt is voor de vloer d.m.v. onderstaande keuzemogelijkheden.
Voor het overlakken van andere houten vloeren, raadpleeg de specifieke overlak
instructies.
A. Nieuw geplaatst voorgelakt parket
B. Bestaande en in gebruik genomen houten vloeren
Belangrijk!
De vloer dient volgens de regels van de kunst geplaatst te zijn en in goede conditie,
zonder diepe beschadigingen, grote gaten, holle of losse delen. Voer plaatselijke
herstelwerkzaamheden uit alvorens te overlakken of overweeg om de vloer kaal te
schuren en volledig te renoveren.

Stap 2

Benodigde materialen:
 Bona FlexiSand of een andere geschikte éénschijfmachine uitgerust met een
Bona Quattro Disc of Bona Power Drive waarbij de getande ring binnen in de
machine (eventueel) is verwijderd.
 Bona Flexibele Tussenschijven
 Bona Diamond Abrasives korrel 80 & 240
 Bona PowerScrubber met rode borstels
 Bona Deep Clean Solution reinigingsmiddel
 Excentrische schuurmachine voor hoeken en kanten
 Zuivere microfiber pads

A. Nieuw geplaatst voorgelakt parket
Nieuw geplaatst, voorgelakt parket kan normaal gesproken geschuurd worden zonder
voorafgaande reiniging. Men moet er wel voor zorgen om het oppervlak niet te
verontreinigen tijdens de installatie.
Stap 3
1.

Het vloeroppervlak dient zuiver te zijn. Indien nodig reinigen met de Bona
PowerScrubber (met rode borstels) en een oplossing van Bona Deep Clean
Solution in de watertank (10%). Zorg ervoor om geen plassen reinigingsvloeistof
op de vloer te laten.

2.

Laat de vloer drogen.

3.

Schuur de vloer met Bona Diamond Abrasives korrel 240. Plaats de Bona
Diamond Abrasives op een Bona Quattro Disc of Bona Power Drive en maak
gebruik van de Bona Flexibele Tussenschijven. Schuur hoeken en kanten met de
hand of een excentrische schuurmachine.

Januari 2017

Pagina 1/3

Deze instructie geeft een overzicht van de nodige stappen voor het overlakken van een vloer en vervangt niet de informatie in de
productinformatiebladen van elk van de producten. Gerelateerde product en veiligheidsinformatiebladen lezen alvorens de
producten te gebruiken.

www.bona.com

Overlak instructie Sportvloeren
4.

Reinig de vloer met de Bona PowerScrubber met enkel zuiver water in de tank.
Laat de vloer drogen.

5.

Aanbrengen van de belijning, Bona Sportive Paint:

6.

Maak gebruik van een goede kwaliteit afplaktape (blauwe of fineline). Druk de
tape goed aan op de vloer! Laat deze niet langer dan nodig op de vloer zitten
aangezien deze tape sterk aan de vloer kan kleven.

7.

Breng gelijkmatig aan en werk “nat in nat” zonder onderbrekingen. Attentie: de
hoeveelheid aangebrachte Bona Sportive Paint heeft invloed op de
transparantie/dekking. Voor lijnmarkeringen voldoende Bona Sportive Paint
aanbrengen zodat deze in één keer dekt. In zones en bij grotere oppervlakken
op het sportveld is het aanbevolen om eerst een dunne laag Bona Sportive Paint
aan te brengen en daarna nog een laag, die eventueel wat dikker kan worden
gezet afhankelijk van het karakter van de gewenste kleur.

8.

Verwijder afplaktape bij voorkeur onmiddelijk en zeker voordat de Bona
Sportive Paint gedroogd is.

9.

Laat drogen. Indien nodig nog een laag Bona Sportive Paint aanbrengen.
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10. Breng 1-2 lagen Bona Sportive Finish aan met een lakroller of T-bar (8-10
m2/liter).

B. Bestaande gelakte vloeren
Gelakte in gebruik genomen houten vloeren moeten ontvet worden alvorens te
schuren. Een goede schuurgang is de sleutel tot succes voor de aanhechting van een
nieuwe laklaag. Indien de vloer werd onderhouden met was of polish dan is het heel
belangrijk dat alle was/polish wordt verwijderd tijdens het schuren, anders kan dit
leiden tot hechtingsproblemen bij het aanbrengen van de nieuwe laklaag. Controleer
de aanwezigheid van was/polish door met een muntstuk over het oppervlak te
krassen. Indien bij gebruik van de munt materiaal eenvoudig van de vloer verwijderd
kan worden, is er nog altijd was/polish aanwezig en dient u nog verder te schuren.
1.

Ontvet en reinig de vloer grondig met de Bona PowerScrubber (met rode
borstels) en een oplossing van Bona Deep Clean Solution in de watertank (10%).
Zorg ervoor om geen plassen reinigingsvloeistof op de vloer te laten.

2.

Laat de vloer drogen.

3.

Schuur de vloer met Bona Diamond Abrasives korrel 80. Bevestig de Bona
Diamond Abrasives onder een Bona Quattro Disc of Bona Power Drive en maak
gebruik van de Bona Flexibele Tussenschijven. Als de vloer werd behandeld met
was/polish schuur dan tot deze helemaal is verwijderd. Controleer het
oppervlak regelmatig op was-/polishresten door te krassen met een muntstuk.
Schuur hoeken handmatig of met gebruik van een excentrische schuurmachine.
Het is essentieel dat alle was/polish wordt verwijderd. Het nog aanwezig zijn
van was/polish op de vloer kan tot hechtingsproblemen leiden bij de Bona
Sportive.
Het onderstaande uitvoeren indien de werkzaamheden onder punten 1-3 niet
voldoende polish hebben verwijderd.
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Men kan er ook voor kiezen de polish te verwijderen door gebruik te maken
van Bona Fernox parketontvetter in combinatie met een bruine of groene
pad onder de Bona Flexisand. Goed nadweillen is dit geval van zeer groot
belang.
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TIP: middels Bona Fernox in een verhouding 1:5 met water kan men ook
achterhalen of er überhaupt polish op de vloer aanwezig is. Er komt in dat geval
een slijmerige substantie los van de houten vloer.
4.

Reinig de vloer met de Bona PowerScrubber met zuiver water in de tank . Laat
de vloer drogen.

5.

Schuur de vloer nogmaals met Bona Diamond Abrasives korrel 240.

6.

Reinig de vloer met de Bona PowerScrubber met enkel zuiver water in de tank.
Laat de vloer drogen.

7.

Aanbrengen van Bona Sportive Paint: dit is enkel nodig indien bepaalde delen
van de vloer beschadigd zijn en dienen hersteld te worden. Als de ingekleurde
vakken en belijningen in orde zijn, kan direct parketlak worden aangebracht.

8.

a.

Maak gebruik van een goede kwaliteit afplaktape (blauwe of fineline).
Druk de tape goed aan op de vloer! Laat deze niet langer dan nodig op
de vloer zitten, aangezien deze tape sterk aan de vloer kan kleven.

b.

Breng gelijkmatig aan en werk “nat in nat” zonder onderbrekingen.
Attentie: de hoeveelheid aangebrachte Bona Sportive Paint heeft
invloed op de transparantie/dekking. Voor lijnmarkeringen voldoende
Bona Sportive Paint aanbrengen zodat deze in één keer dekt. In zones
en op grotere oppervlakken op het sportveld is het aanbevolen om
eerst een dunne laag Bona Sportive Paint aan te brengen en daarna
nog een laag, die eventueel wat dikker kan worden gezet afhankelijk
van het karakter van de gewenste kleur.

c.

Verwijder afplaktape bij voorkeur onmiddelijk en zeker voordat de
Bona Sportive Paint gedroogd is.

d.

Laat drogen. Indien nodig nog een laag Bona Sportive Paint
aanbrengen.

Breng 1-2 lagen Bona Sportive Finish aan met een lakroller of T-bar (8-10
m2/liter).
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