Bona Sportive Paint

Finishing

Technisch merkblad
Bona Sportive Paint is een speciale verf voor het aanbrengen van de belijning op
houten sportvloeren. Verkrijgbaar in acht levendige kleuren, die onderling gemengd
kunnen worden zodat er een eindeloze reeks kleuren onstaat.






Vloeit uitstekend uit
Extreem goede dekking
Verkort de werktijd - sneldrogend en tussenschuren vóór het lakken is niet nodig
Uitstekende hechting
Geurloos
Technische gegevens

Type verf
Kleuren
VOS
Mengverhouding
Droogtijd tot het
Gereedschap
Verbruik
Veiligheid
Houdbaarheid
Opslag/transport
Afval

Verpakking

: Eéncomponent watergedragen polyurethaan
: Wit, zwart, blauw, lichtblauw, groen, rood, oranje, geel
: Max. 105 gr/liter
: Gebruiksklaar
: Overlakken: 3-4 uur op 20°C/60% r.v.
: Roller / kwast
: 8-10 m2 per liter (120-100 g/m²) per laag = 160-200 meter
50 mm brede lijn
: Niet geclassificeerd, zie veiligheidsbladen voor meer informatie
: 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
: Bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C
: Emmers met restanten én lege emmers afvoeren volgens de
lokale regelgeving. Niet leeg laten lopen in de gootsteen of het
riool. Volledig lege plastic emmers zijn recyclebaar.
: emmer 1,75 liter (doos: 2 emmers - 36 dozen per pallet)

Voorbereiding
Zorg dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed geschuurd, droog en vrij van
schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen. Het oppervlak dat wordt voorzien van
sportlijnen/verf moet worden gelakt met het Bona Sportive systeem of andere Bona
waterlakken. Banen en lijnen markeren met geschikt belijningstape - goed aandrukken
om het uitbloeden onder de tape te voorkomen.
Fabrieksmatig voorgelakte vloeren en eerder afgelakte oude vloeren
Bona Sportive Paint heeft doorgaans een goede hechting op voorgelakte en eerder
afgelakte vloeren. Alvorens de verf en de lak op te brengen de hechting
controleren.
Vloeren die zijn behandeld met wax, polish of soortgelijke producten kunnen niet
zomaar opnieuw worden afgewerkt. Vóór de afwerking moet de vloer eerst worden
behandeld met Bona Prep. Een gedetailleerde instructie hiervoor is beschikbaar op
www.bona.com.

Behandelmethode
Op kaal geschuurd hout:
1x Bona Sportive Primer
1x Bona Sportive Finish
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

Eerder afgelakte oppervlakken:
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

De werkzaamheden moeten zodanig worden geplanned dat er niet meer dan 24 uur
droogtijd is tussen elke laag belijningsverf, primer of aflak. Wordt deze tijd overschreden
dan dient er te worden tussengeschuurd.
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Gebruiksaanwijzing
1.

Laat de verf op kamertemperatuur komen en goed roeren voor gebruik. Optimale
condities zijn 18-22C en 40-60% luchtvochtigheid. Hoge temperaturen en lage
luchtvochtigheid verkorten de droogtijd - lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De absolute minimale temperatuur bij gebruik is
13C.

2.

Breng de verf op met een roller of kwast. Vermijd ophopingen van verf en
overlappingen bij het nat-in-nat werken zonder onderbreking. N.B. Het te dun
aanbrengen van de verf heeft een slechte dekking tot gevolg. Verwijder de
belijningstape direct na het opbrengen van de verf.

3.

Laat het grondig drogen en indien nodig de verftoepassing herhalen. De verwachte
droogtijd wordt verlengd voor elke extra laag verf.

4.

Wanneer de verf droog is, kan het gehele oppervlak worden afgelakt met 1-2 lagen
Bona Sportive Finish. De verf krijgt altijd minimaal 1 beschermende laag aflak. Zijn
er meer dan 24 uur verstreken sinds de belijningsverf is opgebracht, dan is het
noodzakelijk om eerst de geverfde delen te schuren voordat er wordt gelakt.
Onderhoud

Bona Sportive Paint mag nooit worden gebruikt als uiteindelijke afwerking van houten
vloeren. Gedetailleerde informatie over het Bona Sportive Systeem, inclusief primers,
aflakken en onderhoudsmiddelen kunt u vinden op www.bona.com.
Belangrijke informatie
De informatie in deze instructietekst is tot stand gekomen met onze beste, huidige
kennis van zaken en maakt geen aanspraak op volledigheid. De gebruiker is
verantwoordelijk voor het vaststellen dat het product en de aanbevelingen hierin
geschikt zijn voor het aangewezen doel en de huidige situatie voorafgaand aan het
gebruik. Bona kan alleen garantie geven op het product zelf. In geval van twijfel eerst
een test maken. De gebruiker is verplicht om vóór gebruik van dit product eerst alle
informatie op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen te lezen en te begrijpen.
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