Bona Sportive Paint

Acabamento

Ficha técnica
Bona Sportive Paint é uma tinta que foi especificamente desenvolvida para marcação
de pavimentos de recintos desportivos com acabamento de madeira. Esta tinta pode
ser utilizada não só para marcação de linhas como também margens, zonas e áreas.
Encontra-se disponível em oito cores vibrantes que podem ser misturadas entre si para
conseguir uma gama infinita de tons.
•
•
•
•
•

Excelente fluidez e nivelamento
Opacidade e cobertura insuperáveis
Reduz o tempo de trabalho – Secagem rápida sem necessidade de lixagem entre
camadas
Excelentes propriedades de aderência
Sem cheiro

Dados Técnicos
Tipo:
Cores:

Tinta de poliuretano aquosa de um só componente Branco,
Negro, Azul, Azul Claro, Verde, Vermelho, Laranja e Amarelo

COV:
Máximo 105 g/litro
Mistura:
Pronto para utilizar
Tempo de secagem: Marcação de linhas: 1-2 horas*
Áreas completas: 3-4 horas*
Ferramentas de
Rolo de pêlo curto ou brocha de cerdas finas
aplicação:
6-10 m2/litro (167-100 g/m2) por camada = 120-200 metros com
Rendimento:
largura de linha de 50 mm
Sem classificação, consultar Ficha de Segurança para mais
Classificação:
informação
Validade:
1 anos após a data de fabrico, na embalagem original fechada.
Armazenamento:
Residuos:
Embalagem:

A temperatura não deve ser inferior a +5°C ou superior a +25°C
durante o período de armazenamento e o transporte.
Os resíduos e as embalagens vazias deverão ser manipulados
em conformidade com as normativas locais.
2 x 1,75 litros (84 caixas por palete)

*Em condições climatéricas normais, 20ºC/60%H.R.

Prepar ação
Assegure-se de que o pavimento já está acondicionado ao ambiente em que está
instalado, de que foi corretamente polido, que está seco e sem restos de pó de
polimento, óleo, cera ou outros contaminantes. Uma superfície na qual vão ser traçadas
linhas deve estar revestida com o sistema Bona Sportive System ou outro acabamento
aquoso da Bona. A marcação de linhas sobre zonas de jogo em pavimentos desportivos
deve ser efetuada com uma fita de marcação adequada. Comprove se a fita ficou bem
colada ao pavimento para evitar que sejam originadas irregularidades por baixo desta.

Preparação de pavimentos pré-acabados
A tinta Bona Sportive Paint pode ser utilizada para revestir pavimentos pré-acabados,
mas deve comprovar sempre a aderência entre camadas antes de utilizá-la!
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Nota: Estes exemplos de cores
são apenas indicativos. Estas
cores podem ser visualizadas
de maneira diferente conforme
o monitor ou a qualidade de
impressão.

Bona Sportive Paint

Acabamento

Ficha técnica
Os pavimentos encerados, abrilhantados ou similares não podem ser revestidos. Antes
de revestir o pavimento, este deve ser limpo com Bona Prep. Todas as instruções
detalhadas sobre revestimentos estão disponíveis para descarga em www.bona.com.

Tratamento
Sobre madeira natural:
1x Primário Bona Sportive Primer
1x Acabamento Bona Sportive Finish
1-2x Tinta Bona Sportive Paint
1-2x Acabamento Bona Sportive Finish

Superfícies pré-acabadas:
1-2x Tinta Bona Sportive Paint 1-2x
Acabamento Bona Sportive Finish

O trabalho deverá ser planificado de modo que o tempo de secagem entre camadas de
tinta, primário ou acabamento não supere as 24 horas. Se este período de tempo for
superado, será necessária uma lixagem intermédia antes de continuar.

Aplica ção
1. Espere que a embalagem alcance a temperatura ambiente e agite-a bem. As
condições ideais encontram-se entre 18-22ºC e 40-60% de humidade relativa. As altas
temperaturas e a baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as baixas
temperaturas e a alta humidade o aumentam. A temperatura mínima absoluta de
aplicação é 13ºC.
2. Aplique a tinta com rolo ou brocha. Evite as acumulações de tinta e a sobreposição
de húmido sobre húmido sem interrupção. Tenha em conta que uma aplicação pobre
influencia a opacidade e grau de cobertura. Retire a fita de marcação quando terminar
de pintar.
3. Espere que seque e volte a pintar, se for necessário. Espere um tempo de secagem
ligeiramente superior entre cada nova camada.
4. Quando a tinta estiver seca, aplique o revestimento em toda a superfície com 1-2
camadas de acabamento Bona Sportive Finish. A tinta deve sempre receber, no mínimo,
uma camada de acabamento de protecção. No caso de que tenham decorrido mais de
24 horas desde a aplicação da tinta, será necessário polir previamente as zonas
pintadas antes de aplicar o revestimento.

Manut enção
A tinta Bona Sportive Paint nunca deve ser utilizada como tratamento final para
pavimentos de madeira. Toda a informação detalhada sobre o sistema Bona Sportive
System, incluindo primários, acabamento e produtos de limpeza, está disponível em
www.bona.com/pt e nos distribuidores locais da Bona.

Importante
A informação contida neste manual foi preparada de acordo com os nossos melhores
conhecimentos e experiência, não pretendendo ser exaustiva. É da responsabilidade do
utilizador o uso deste produto de acordo com a finalidade para a qual foi criado. Em caso
de dúvida, realize um teste. O utilizador deverá ler e entender toda a informação contida
nas etiquetas e na ficha de segurança antes da utilização deste produto.
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