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BonaCoatings 

BONA SPORTIVE FINISH  
 

Popis produkty: 
 
Bona Sportive Finish je vodou ředitelný dvousložkový polyuretanový lak k ošet ření povrch ů 
parketových podlah ve sportovních a víceú čelových halách.              
 
Vlastnosti: 
-  100% polyuretan 
-  vysoce odolný proti oděru, odolný proti stopám po podrážkách  
   obuvi a sšlapání 
-  vysoká odolnost proti chemikáliím 
-  splňuje předpisy normy DIN 18032 část 2 (bezpečnost proti   
   sklouznutí) 
-  pokud budete lakovat větší plochu a na jednu vrstvu laku použijete více 
kanystrů než jeden, je nutné lak z těchto kanystrů promíchat, aby nedošlo 
k různobarevnosti podlahy (např. část podlahy může být lesklejší nebo 
matnější a bude to opticky vidět). 
 
TECHNICKÁ DATA 
 
Základ  Dvousložková polyuretanová disperze 
Poměr míšení: 4% tvrdidla Bona Sportive (40 ml : 1 litr Finish) 
Viskozita: asi 17 sec. (25°C, FC4) 
Hodnota pH: asi 8 
Měrná hmotnost: 1,04 g/cm3 
Teplota zpracování: Teplota v místnosti popř. teplota laku musí být během nanášení 

nebo doby schnutí +15 až + 25°C. 
Stupeň lesku: Lesklý, polomatný  
Doba schnutí: 2,5 – 3 hod. při 20°C a 60% relativní vlhkosti vzduchu. 
Nástroje ke zpracování: Váleček na nanášení laku ředitelného vodou 
Spot řeba: Asi 1 litr na 8 – 10 m2 (100 – 120 g/ m2) na jeden nátěr. 
Označení: Podle Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) není označení 

povinné   
Likvidace obalové nádoby: Přes DSD nebo Interseroh 
Kód odpadu:  08 01 12 
Osvědčení o zp ětném 
odb ěru a využití odpadu 
z obalů: 

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Bod vzplanutí: Není vznětlivý 
Skladovatelnost: V neotevřeném originálním obalu minimálně 1 rok od datumu 

výroby. 
Skladování:  Trvale skladovat při teplotách vyšších než +5°C, chránit p řed 

mrazem. 
V létě skladovat v chladu (při teplotách pod +25°C).  

Balení: 2 x 10 l laku a 2 x 0,4 litru tvrdidla 
(21 jednotek na paletě) 

 
Dbejte pokynů uvedených v našem bezpečnostním listu. 
 
Příprava povrchu  
Plocha parketové podlahy, která má být nalakována, musí být dobře obroušená, suchá, 
zbavená prachu po broušení, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro poslední broušení použít 
jednokotoučovou brusku, systém Bona SandScrad, brusnou mřížku s velikostí zrna 120. 
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Zpracování  
Kanystr před zpracováním důkladně protřepat. Kanystr Sportive Finish a  tvrdidlo Sportive se 
vždy dodávají s měřící stupnicí. Tvrdidlo Sportive (4%) vložit do kanystru a 1 - 2 minuty. 
 
důkladně protřepávat. Po smíchání asi 5 minut počkat. Směs by pak měla být během 8 hodin 
zpracována.          
 
Nanášení se provádí válečkem Bona na nanášení laku ředitelného vodou. Lak nanášet 
plynulými pohyby křížem krážem, přitom zabránit tvoření louží. Teplota v místnosti a teplota 
laku nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +13°C. Krom ě toho musí být během a 
pak ještě 7 dní po zpracování zajištěno dostatečné větrání. Nanášet maximálně 2 nátěry za 
den. 
 
Vyznačení hracích polí lakem Sportive Paint je nejlépe provést po nanesení vrstvy Sportive 
Primer,  první vrstvy Sportive Finish a po obroušení mezivrstvy laku (viz technický list 
Sportive Paint).  
 
Doporu čená struktura nát ěrů: 
Neošet řené dřevo:   1x Bona Sportive Primer 

+ 3x Bona Sportive Finish 
 
Přelakování:   1 - 2 Bona Sportive Finish 
 
Na podlahu opatrně vstoupit nejdříve asi za 8 hodin, po 72 hodinách může být opět zahájen 
normální provoz. Asi po 1 týdnu je lak vytvrzený a podlaha se může normálně čistit. Během 
doby vytvrzování se doporučuje čištění nasucho. 
 
Pozor: během a pak ještě 7 dní po zpracování musí být zajištěno dostatečné větrání. 
 
K čišt ění, ošet řování a renovaci nov ě položených podlah ve sportovních halách 
nalakovaných ve výrobním závod ě a starých podlah prosím dbejte návodu na 
ošet řování Bona Sportive. 
 
 
Podrobnější informace o produktu včetně bezpečnostního listu naleznete na www.bona.com. 
Aktualizováno 31.8.2010 
 
 
 
Upozorn ění 
Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, 
které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na 
úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení 
zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických 
informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnicích a normách i pokynech 
pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů. 
Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.07.2008) 
Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 - D  
                                         800 100 103 - CZ  
 

 
Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,  
                  Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com 
 
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                      Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161, www.bona.com 
 
 


