Bona Sportive Finish

Afwerking

Technisch merkblad
Bona Sportive Finish is een tweecomponenten 100% polyurethaanlak op waterbasis
voor de behandeling van houten sportvloeren in zowel speciale als algemene
gelegenheden.





100% polyurethaan
hoge slijtvastheid, bestand tegen strepen en krassen
zeer bestand tegen huishoudchemicaliën
voldoet aan DIN 18 032:2 – stroefheid
Technische gegevens

Type aflak
Vast stofgehalte
Viscositeit
pH-waarde
Slijtvastheid
Glansgraad (bij 60°)
Mengverhouding
Droogtijd
Gereedschap
Verbruik
Veiligheid
Houdbaarheid
Opslag/transport
Verpakking

: tweecomponenten watergedragen 100% polyurethaan aflak
: circa 32%
: circa 17 seconden (25°C, FC4)
: circa 8
: ca. 5 mg/100 omw. (SIS 923509)
: glans: ca. 90, mat: ca. 20
: 2% Bona Sportive Harder (20 ml op 1 liter aflak)
: 2,5-3 uur op 20°C / 60% r.v.
: Bona roller of Bona Applicator
: 8-10 m²/liter (120-100g/m²) per laklaag
: niet geclassificeerd
: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan
+25°C
: 2 x 10,2 Liter + 2 x 0,2 Liter Sportive Harder - 24 dozen p/pallet

Voorbereiding
Het te behandelen oppervlak dient droog, goed geschuurd en vrij van vet, stof,
verontreinigingen en oude waslagen te zijn.
De laatste schuurgang uitvoeren met de éénschijfsmachine Bona Flexisand volgens het
Bona Scrad system of met schuurgaas of -papier korrel 120 of fijner.
Voorbereiding van kant-en-klaar parket en eerder gelakte vloeren:
Algemene condities voor het overlakken:
1. Het over te lakken parket moet compleet schoon zijn. Vloeren die eerder behandeld
zijn met was, polish of soortgelijke producten kunnen niet worden overgelakt.
2. Het moet mogelijk zijn om de bestaande aflak over te lakken met Bona Sportive
Finish.
3. Kant-en-klaar gelakt parket moet worden geschuurd met de Bona Diamond
Abrasives.
Bona kan geen goede hechting garanderen bij het overlakken van andere merken dan
Bona.
Bona Sportive Finish hecht doorgaans goed op gelakte parketvloeren, maar vóór het
aflakken toch altijd een proefstuk maken om de hechting te controleren. Behandel een
klein gedeelte zoals hieronder beschreven en breng een laag Bona Sportive Finish aan.
Kras na 3 dagen met een muntstuk zachtjes over de laklaag. Als de lak goed blijft zitten,
dan voldoet de hechting.
Voorbereiding van voorgelakt kant-en-klaar parket: vóór het lakken moet de vloer eerst
worden behandeld volgens het Bona Prep systeem - zie de gebruiksaanwijzing op het
etiket. Vervolgens de vloer tussenschuren met de Bona Diamond Abrasives.
Voorbereiding van eerder gelakte vloeren: vóór het lakken moet de vloer eerst worden
behandeld volgens het Bona Prep systeem - zie de gebruiksaanwijzing op het etiket. De
vloer tussenschuren middels het Bona Scrad-pad systeem of met schuurgaas korrel
150 en vervolgens 1-2 lagen Bona Sportive Finish opbrengen.
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Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed
schudden. Zowel de lak- als de hardercan hebben een maatverdeling. Na de benodigde
lakhoeveelheid te hebben bepaald, de Bona Sportive Harder (2%) toevoegen en de can
goed schudden of het mengsel direct goed doorroeren. Vijf minuten wachten alvorens
te gebruiken. Het mengsel binnen 8 uur verwerken.
Opbrengen met een Bona waterlakroller, Bona opbrengapparaat of vergelijkbaar
apparaat gebruiken. De aflak gelijkmatig met een vloeiende beweging opbrengen en
lakopeenhopingen voorkomen.
Let op: kamer- en laktemperatuur niet lager dan 13°C tijdens de verwerking/het drogen.
Tijdens én gedurende een week na de verwerking, de ruimte goed ventileren.
Aanbevolen laksysteem:
Op kaal hout : 1 x Bona Sportive Primer + 2-3 x Bona Sportive Finish
Overlakken
: 1-2 x Bona Sportive Finish.
Het aanbrengen van de belijning middels de Bona Sportive Paint dient te gebeuren vóór
de laatste laklaag.
Bij het tussenschuren - volgens het Bona Scrad system - van Bona Sportive Finish de
lak minimaal een nacht laten drogen.
De vloer kan na circa 8 uur voorzichtig worden betreden en na circa 72 uur volledig
worden belast.
Na circa 1 week is de lak compleet uitgehard en kan de vloer normaal worden
gereinigd. Tijdens het uitharden de vloer uitsluitend droog reinigen.
N.B. Tijdens én gedurende een week na de verwerking, de ruimte goed ventileren.
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