Verniz Bona Sportive Finish
Ficha técnica

Finishes

O Bona Sportive Finish é um verniz resistente de 2 componentes especialmente
desenvolvido para pavimentos de madeira de pavilhões polidesportivos. Cumpre a
norma europeia para superfícies desportivas de interior (EN 14904:2006) e proporciona
uma superfície segura para a ótima prática de desportos. Além disso, é recomendado
pela associação internacional de basquetebol (FIBA) para as competições
internacionais de maior nível. O verniz Sportive Finish tem umas propriedades
excelentes de nivelamento e de fácil de aplicação em grandes extensões de
pavimentos. Utiliza um sistema de endurecimento de 2 componentes especialmente
desenhado para oferecer uma margem de segurança extra e para garantir um bom
resultado.
•
•
•
•
•
•

Resistência elevada contra o desgaste e as marcas de calçado
Muita boa resistência contra os produtos químicos
Apto para recobrir pavimentos pré-acabados
Cumpre com a norma EN 14904:2006 (norma europeia para superfícies desportivas
de interior)
Cumpre com a norma DIN 18032:2 correspondente ao antideslizamento (norma
alemã para superfícies desportivas de interior)
Não contém NMP (n-metil pirrolidona) nem NEP (n-etil pirrolidona).

Dados técnicos
Tipo de verniz:
Verniz à base de água de 2comp. 100% poliuretano
Conteúdo em sólidos:
~32%
COV:
80 g/litro (incluído o endurecedor)
Resistência contra o desgaste: Aprox. 5 mg/100 rotações (SIS 923509)
Brilho (a 60°):
Brilho ~90%, Mate ~20%
Proporções da
mistura:
1 parte de endurecedor Sportive Hardener por cada 50 partes
de verniz Sportive Finish (2%)
Tempo de aplicação
uma vez misturado: 5 horas a 20°C (menor a maior temperatura)
Tempo de secagem
até:
- Estar pronto para a lixagem/recobrimento: 2½-3 horas*
- Uso leve: 72 horas*
- Dureza máxima: 7 dias*
*em condições climáticas normais, 20°C/60% H.R. Certifique-se de que
tenha boa ventilação em todo o momento durante a sua utilização.

Ferramentas para
a aplicação:
Rendimento:
Segurança
Limpeza:

Validade:
Armazenamento /
transporte:
Eliminação
de resíduos:
Tamanho do pack:

Aplicador específico Bona (T-bar) o rolo Bona
8-10 m /litro (120-100g/m ) por camada
Verniz: não classificado
Endurecedor: Classificado (consulte Ficha de Segurança)
Elimine qualquer resíduo de material das ferramentas antes de
as limpar com uma quantidade mínima de água. O material seco
pode-se tirar com acetona.
1 ano desde a data de produção no seu recipiente
original sem abrir
2

2

A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a
+25°C durante a armazenagem ou o transporte.
Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de
acordo com as normas locais.
2 x 10,4 litros, endurecedor incluído (24 caixas por palete)
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Preparação
Antes da aplicação, a superfície deve ser tratada com uma impregnação Bona
Sportive Primer. Certifique-se de que o pavimento está aclimatado ao ambiente no
qual será utilizado, bem lixado, seco, sem restos de pó da lixagem, óleo, ceras, ou
outros contaminantes. Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura do
ambiente, insira o filtro e agite a embalagem antes de utilizar o produto.
As condições ótimas de aplicação são entre 18 e 25C e um a hum id a d e re la tiva d o a r
de 40 a 60%. Temperatura alta e uma humidade baixa reduzem o tempo de secagem,
e temperaturas baixa e uma humidade elevada prolongam. A temperatura mínima de
utilização é de 13ºC.
Preparação de pavimento previamente envernizados
O verniz Bona Sportive Finish pode-se utilizar para recobrir pavimentos pré-acabados
de fábrica e pavimentos previamente envernizados, mas devem ser efetuadas
provas para verificar que a adesão é satisfatória antes de utilizar o produto! Os
pavimentos tratados com ceras, restauradores ou similares não se podem recobrir. As
superfícies ideais são aquelas pré tratadas com Bona Prep antes de aplicar uma
camada nova. Pode descarregar as instruções pormenorizadas sobre como aplicar um
recobrimento em www.bona.com/es
Tratamento
Madeira não tratada:
1x
1x

Impregnação Bona Sportive
Primer
Verniz Bona Sportive Finish
Lixagem leve com grão de 150

1-2x
1-2x

Pintura Bona Sportive Paint
Verniz Bona Sportive Finish

Superfícies previamente
envernizadas:
1x Sistema Bona Prep
System
1- 2x Pintura Bona Sportive
Paint
1- 2x Verniz Bona Sportive
Finish

Aviso importante:
• Não se recomenda aplicar mais de duas camadas completas por dia devido a que
existe o risco de que a madeira dilate em excesso e empene.
• Os plastificantes das colas à base de cauchu de algumas fitas adesivas ou para
marcar as linhas podem amolecer e danificar os vernizes de poliuretano. As fitas
utilizadas deveriam ser de “baixa adesão” e permanecer coladas o menor tempo
possível.

Aplicação
1.

Acrescente 2% de endurecedor Sportive Hardener ao verniz e agite bem a mistura
de seguida durante 1 minuto. Deverá utilizar a mistura de verniz e endurecedor
diretamente ou pelo menos antes das 5 horas a seguir.

2.

Aplique o verniz utilizando um Aplicador Específico Bona (T-bar) ou um rolo Bona.
Desloque o rolo ou a barra de maneira suave e fluída evitando acumulações de
verniz. Mantenha sempre uma “ponta húmida” para evitar sobreposições.

3.

Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas de verniz ou
pintura. Tenha previsto que o tempo de secagem aumentará ligeiramente por
cada camada que se aplique. Certifique-se de que haja sempre boa ventilação
durante o processo de secagem. Se for necessário faça uma lixagem intermédia
utilizando os discos de rede ou o sistema Bona Scrad System de grão P150 (ou
mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz. Aviso: Se
deixou secar a camada de verniz anterior durante mais de 24 horas, então será
necessário efetuar sempre uma lixagem intermédia.
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O Bona Sportive Finish é um verniz resistente de 2 componentes especialmente
desenvolvido para pavimentos de madeira de pavilhões polidesportivos. Cumpre a
norma europeia para superfícies desportivas de interior (EN 14904:2006) e proporciona
uma superfície segura para a ótima prática de desportos. Além disso, é recomendado
pela associação internacional de basquetebol (FIBA) para as competições
internacionais de maior nível. O verniz Sportive Finish tem umas propriedades
excelentes de nivelamento e de fácil de aplicação em grandes extensões de
pavimentos. Utiliza um sistema de endurecimento de 2 componentes especialmente
desenhado para oferecer uma margem de segurança extra e para garantir um bom
resultado.
•
•
•
•
•
•

Resistência elevada contra o desgaste e as marcas de calçado
Muita boa resistência contra os produtos químicos
Apto para recobrir pavimentos pré-acabados
Cumpre com a norma EN 14904:2006 (norma europeia para superfícies desportivas
de interior)
Cumpre com a norma DIN 18032:2 correspondente ao antideslizamento (norma
alemã para superfícies desportivas de interior)
Não contém NMP (n-metil pirrolidona) nem NEP (n-etil pirrolidona).

Dados técnicos
Tipo de verniz:
Verniz à base de água de 2comp. 100% poliuretano
Conteúdo em sólidos:
~32%
COV:
80 g/litro (incluído o endurecedor)
Resistência contra o desgaste: Aprox. 5 mg/100 rotações (SIS 923509)
Brilho (a 60°):
Brilho ~90%, Mate ~20%
Proporções da
mistura:
1 parte de endurecedor Sportive Hardener por cada 50 partes
de verniz Sportive Finish (2%)
Tempo de aplicação
uma vez misturado: 5 horas a 20°C (menor a maior temperatura)
Tempo de secagem
até:
- Estar pronto para a lixagem/recobrimento: 2½-3 horas*
- Uso leve: 72 horas*
- Dureza máxima: 7 dias*
*em condições climáticas normais, 20°C/60% H.R. Certifique-se de que
tenha boa ventilação em todo o momento durante a sua utilização.

Ferramentas para
a aplicação:
Rendimento:
Segurança
Limpeza:

Validade:
Armazenamento /
transporte:
Eliminação
de resíduos:
Tamanho do pack:

Aplicador específico Bona (T-bar) o rolo Bona
8-10 m /litro (120-100g/m ) por camada
Verniz: não classificado
Endurecedor: Classificado (consulte Ficha de Segurança)
Elimine qualquer resíduo de material das ferramentas antes de
as limpar com uma quantidade mínima de água. O material seco
pode-se tirar com acetona.
1 ano desde a data de produção no seu recipiente
original sem abrir
2

2

A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a
+25°C durante a armazenagem ou o transporte.
Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de
acordo com as normas locais.
2 x 10,4 litros, endurecedor incluído (24 caixas por palete)
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