Bona Sportive Finish

Pintalakat

Tuotekortti
Bona Sportive Finish on 2-komponenttinen, vesipohjainen, 100-prosenttinen
polyuretaanipintalakka. Tuote on suunniteltu erityisesti urheilukäyttöön. Kansainvälinen
koripalloliitto (FIBA) suosittelee tuotetta korkeimman tason peleihin, mukaan luettuna
Olympialaiset. Polyuretaanidispersio on tehty 70-prosenttisesti uusiutuvista raakaaineista.
•
•
•
•
•
•
•
•

100% polyuretaania
Korkea kulutuksen ja naarmujen kesto sekä kengänjälkien vastustuskyky
Erittäin hyvä kemikaalien kesto
Täyttää normin EN 14904:2006 vaatimukset
Greenguard Erittäin vähäpäästöinen
DIBt:n hyväksymä sisäilman laadun takaamiseksi
AFNOR A+ Erittäin vähäpäästöinen
Kansainvälisen koripalloliiton (FIBA) suosittelema korkeimman tason peleihin

Tekniset tiedot
Tyyppi:

2-komponenttinen vesipohjainen polyuretaanipintalakka

Kiintoainepitoisuus:

N. 32%

VOC:

80 g/l (sis. kovete)

Kulutuksenkesto :

N. 5mg/100 kierrosta (SIS 923509)

Kiilto (60º):

Kiiltävä n. 90 Matta n. 20

Sekoitussuhde:

2 % Sportive Hardener –kovetetta

Käyttöaika:

5 tuntia kovetteen lisäyksen jälkeen 20C
(kuumemmassa nopeampi)

Kuivumismisaika:

välihiottavissa n. 2½-3 tuntia*
kevyt käyttö n. 72 tuntia*
täysi kovuus n. 7 päivää*

Työvälineet:

Bona tela tai Bona aplikaattori, hyvä huopalasta

Riittävyys:

8-10 m²/litra (100-120g/m²) per lakkakerros

Turvallisuus:

Lakka: ei luokiteltu vaaralliseksi
Kovete: luokiteltu (ks. käyttöturvatiedote)

Käyttöikä:

1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa
alkuperäispakkauksessa

Varastointi:

Ei saa jäätyä, kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C…+25°C.

Pakkauskoko:

2 x 10 litraa + 2 x kovete (24 laatikkoa/lava)

Jätteet:

Jätteet tulee hävittää voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Älä kaada viemäriin. Tyhjät puhtaat pakkaukset voidaan
kierrättää.

*normaaleissa olosuhteissa, 20C/60% R.H.
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Bona Sportive Finish

Pintalakat

Tuotekortti
Esityöt
Pintakäsittelemätön lattia:
Paljaaseen puuhun asti hiotun pinnan tulee olla kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla
pölyä, öljyä, vahaa tai muuta tartuntaa estävää ainetta. Lattia tulee pohjalakata Sportive
Primer –lakalla. Anna lakan tasaantua käyttöolosuhteisiin ja laita mukana tuleva
suodatin astiaan. Ravistele kovetetta ja lakkaa huolellisesti ennen sekoittamista ja sen
jälkeen.
Optimaaliset työolosuhteet ovat 18-25°C ja 40-60% RH. Huom! Lattian tai lakan
lämpötila ei saa olla alle +13°C lakkauksen tai kuivumisen aikana. Kuivumisaika
vaihtelee huomattavasti riippuen lämpötilasta, kosteudesta, levitysmäärästä, ilman
virtauksesta ja puupinnan huokoisuudesta. On tärkeää, että tila on hyvin tuuletettu työn
aikana ja noin viikon sen jälkeen.
Aiemmin lakattu tai tehdaspinnoitettu lattia:
Tärkeää: Vanhan pinnoitteen soveltuvuus ylilakattavaksi Bona Sportive Finishillä tulee
varmistaa. Lakattavan pinnan tulee olla täysin puhdas. Vahalla, kiillokkeella tms.
käsiteltyjä lattioita ei voi ylilakata. Huomioi nykyaikaisten UV-lakkojen erittäin kova ja
vaikeasti välihiottava pinta ja käytä tarvittaessa Bona timanttihiomatarvikkeita. Ota
tarvittaessa yhteys maahantuojaan.
Bona Sportive Finish –pintalakalla on yleensä hyvä tarttuvuus useimpiin lakkapintoihin.
Bona Ab ei kuitenkaan voi taata lakan tarttuvuutta vieraan valmistajan tuotteiden
päälle. Siksi lakkakerrosten välinen tartunta on aina tarkastettava ennen ylilakkausta.
Valmistele pieni koealue ohjeen mukaan. Levitä kerros Sportive Finishiä ja tee
raaputuskoe kolikolla 2-3 päivän kuivumisajan jälkeen.
Pohjalakkaus
Paljaalle puupinnalle levitetään yksi kerros Bona Sportive Primeria ennen pintalakkaa.
Vanhalle lakkapinnalle levitetään Bona Sportive Finish ilman pohjalakkaa.
Huom! Tietyt erikoiskäsitellyt puulajit, kuten timanttimänty tai stabiloitu pyökki eivät
sovellu vesipohjaisilla lakoilla käsiteltäviksi. Näissä tapauksissa ota yhteyttä
maahantuojaan.
Lakkausvaihtoehdot
Puhdas puupinta: 1 x Sportive Primer + 2-3 x Sportive Finish
Huoltolakkaus: 1-2 x Sportive Finish
Pelikenttien rajat maalataan ensimmäisen pintalakkakerroksen jälkeen Sportive
Paintilla.
Tärkeää! Joidenkin teippien liimoissa käytetyt pehmittimet saattavat pehmentää ja
vahingoittaa polyuretaanilakkoja. Varmista teipin soveltuvuus ennen käyttöä ja poista
teippi mahdollisimman nopeasti.
Emme suosittele kahta lakkakerrosta enempää vuorokaudessa puun mahdollisen
turpoamisen takia.
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Bona Sportive Finish

Pintalakat

Tuotekortti
Lakkaus

1.

Ravistele ensin huolellisesti sekä Finish että kovettaja omissa astioissaan.
Lisää 2% kovetetta. Kaada kovettaja lakan sekaan ja ravista heti huolellisesti
minuutin ajan. Sekoitettu tuote tulee käyttää 5 tunnin kuluessa kokonaan.

2.

Levitä lakka pehmeästi ja tasaisesti yli koko pinnan joko telalla tai Bona aplikaattorilla. Pidä huoli, ettei lakkaukseen jää epätasaisuuksia ja että koko
pinta on peitetty. Muista riittävän märkä lakkavalli.

3.

Anna kuivua riittävästi. Jokainen lakkakerros kuivuu edellistä hitaammin.
Varmista hyvä tuuletus kuivumisaikana. Tee tarvittaessa kevyt välihionta Bona
Scrad -tuotteilla. Huom! Jos edellinen lakkakerros on kuivunut yli 24 tuntia,
välihionta on välttämätön.

Lattia kestää kevyttä kävelyä noin 8 tunnin kuivumisajan jälkeen ja kovempaa käyttöä n.
72 tunnin jälkeen. Anna lattian kuivua vähintään viikon ennen peittämistä matoilla tai
raskailla esineillä ja vältä kosteaa puhdistusta tänä aikana.

Lakkapinnan hoito
Käytä säännölliseen puhdistukseen Bona Sportive Cleaner –pesuainetta. Jos lattia on
likaantunut tai liukas, käytä Bona Sportive Cleaner Plus –tehopesuainetta. Seuraa
lakkapinnan kulumista ja tee tarvittaessa huoltolakkaus. Huoltolakkauksen tarve
vaihtelee kulutuksen mukaan, normaali väli on 1-3 vuotta.
Lisätietoa hoitoaineista saat valmistajalta www.bona.com tai maahantuojalta.
Mikäli lakkapintaan pitää tehdä väliaikaisia teippauksia, poista teippi mahdollisimman
nopeasti ja mahdollisimman hellästi. Teippien liimat vahingoittavat lakkapintaa, siksi
emme suosittele teippauksia. Ota tarvittaessa yhteys maahantuojaan.
Tärkeää
www.pakcem.com.

Tässä tuotekortissa annettu tieto perustuu parhaaseen tämän hetkiseen
tietämykseemme. Tuotteen käyttäjän tulee varmistaa, että tuote soveltuu
käyttötarkoitukseensa, puulajiin ja olosuhteisiin. Bona voi ainoastaan antaa takuun
tuotteen tasalaatuisuudelle. Ammattimainen ja siten onnistunut lakkaus ei ole Bonan
kontrolloitavissa. Jos olet epävarma, tee testi. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää kaikki
tuotteeseen liittyvä informaatio ennen käyttöä. Lisätietoa valmistajalta www.bona.com
tai maahantuojalta www.pakcem.com.
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