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BonaCoatings  

SPORTIVE PAINT 
  
Popis produktu 
Sportive Paint je sortiment barev pro použití na dřevěných sportovních podlahách. Barvy se 
můžou používat na označování hracích polí (lajnování) a taktéž na vyznačení krajů hracích 
ploch, hřišť a kurtů. Barvy nabízíme v osmi barevných odstínech, které 
lze mezi sebou libovolně míchat a docílit tak nových barevných odstínů. 
 
Vlastnosti 

- vynikající krycí vlastnosti a roztékavost 
- jedinečná sytost barev 
- snadná a rychlá aplikace – díky rychlému schnutí a skutečnosti, 

že podlaha nevyžaduje broušení před nanesením barev 
- výborná přilnavost 
- bez zápachu 

 
TECHNICKÁ DATA 
Typ barviva: Jednosložkový polyuretan na vodní bázi 
Barvy: bílá, černá, modrá, světle modrá, zelená, červená, oranžová, žlutá (barvy 

nejsou vyrobeny specificky dle barevných kódů; v tabulce č. 1 naleznete 
nejbližší barevné ekvivalenty, případně kontaktujte nejbližší zastoupení 
Bona pro papírový vzorek barevných odstínů) 

VOC: Max. 105g/litr 
Ředění: Výrobek se neředí, připraven k okamžitému použití 
Doba schnutí: Lajny:  1-2 hod.*  

Hrací pole:               3-4 hod.*  
* při normálních podmínkách při 20°C/60% RH 

Nářadí 
k aplikaci: 

Váleček s krátkým chlupem nebo štětec s jemnými štětinami 

Aplikační 
množství: 

6 -10 m² / litr (167-100g/ m²) = 120-200 metrů čáry o šíři 50 mm 

Bezpečnost: Není klasifikován jako nebezpečný výrobek, bližší informace 
v bezpečnostním listu 

Trvanlivost: Trvanlivost 1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu. 
Skladování / 
přeprava: 

Skladování a přeprava při teplotách  od +5°C do +25°C. 

Nakládání 
s odpadem: 

Zbytky výrobku a prázdné obaly likvidujte v souladu s místně platnými 
předpisy pro zacházení s odpady. 

Balení: 2 x 1,75L (84 krabic na paletě) 
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     Tabulka č.1: nejbližší barevné ekvivalenty 
 
 
Příprava povrchu 
Teplota povrchu by měla odpovídat běžnému klimatu v místnosti, 
povrch by měl být řádně přebroušený, suchý, čistý a zbaven 
brusného prachu a veškerých nečistot. Povrch dřevěné podlahy, jenž 
má být barevně označen, by měl být lakován systémy Bona Sportive, 
nebo jinými laky Bona na vodní bázi. Hrací pole a lajny vymezte 
pomocí vhodné maskovací pásky. Zvláštní pozornost věnujte prosím 
pevnému utěsnění maskovací pásky vzhledem k povrchu lakované 
plochy – ujistěte se, že barva neproniká pod pásku.  
 
Příprava již dříve nalakovaného povrchu 
Barvy Bona Sportive Finish můžete nanášet i na parkety lakované od 
výrobce nebo na dříve nalakované povrchy – před aplikací barev ale 
vždy proveďte zkoušku přilnavosti! Barvy nejsou vhodné na povrchy, 
které jsou ošetřené voskem, leštěnou a podobnými materiály. Před 
nanesením barvy by se měl povrch důkladně očistit prostředkem 
Bona Prep.  
 

 
Doporučené ošetření 
 
Holé dřevo   Dříve nalakované povrchy 
1x Bona Sportive  Primer 1-2x Bona Sportive Paint 
1x Bona Sportive Finish 1-2x Bona Sportive Finish 
1-2x Bona Sportive Paint 
1-2x Bona Sportive Finish 
 
Práce by měla být plánována s ohledem na skutečnost, že mezi nanesením jednotlivých 
vrstev základního, vrchního laku a barvy, by nemělo uplynout více než 24 hodin. Pokud byla 
tato doba překročena, proveďte před aplikací barvy lehké mezibroušení laku. 
 
Aplikace 
 
1. Balení barviva nechte dosáhnout pokojové teploty a důkladně promíchejte. Optimální 
podmínky pro nanášení barev jsou teplota v místnosti mezi 18-22°C a relativní vlhkost 40-
60%.  Vyšší teplota a nižší vlhkost můžou zkrátit, nižší teplota a vyšší vlhkost prodloužit dobu 
schnutí. Absolutním minimem je teplota v místnosti 13°C. 
 
 

 RAL NCS PMS  
Černá / black 9005 S 9000-N  N/A  
Tmavě modrá / dark blue 5005 S 3065-R90B 293C  
Světle modrá / light blue 5012 1055-B  298C  
Zelená / green 6018 S 1070-G30Y 361C  
Červená / red 3020 S 1085-Y90R 1795C  
Oranžová / orange 2008 S 0580-Y60R 1645C  
Žlutá / yellow 1016 S 0580-Y  Hexachrome YC  
Bílá / white 9016 White  N/A  
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2. Barvu nanášejte rovnoměrně pomocí válečku nebo štětce. Slabé pokrytí barvou může 
způsobit průhlednost/nízkou kryvost barvy. Po aplikaci barvy, pokud možno co nejdříve, 
pásku odstraňte. 
 
3. Barvu nechte zaschnout a v případě potřeby postup opakujte. U dalších nanášených 
vrstev je doba schnutí o něco delší. 
 
4. Po zaschnutí barvy naneste na povrch 1 až 2 vrstvy laku Bona Sportive Finish. Po 
nanesení barvy by měla vždy následovat alespoň jedna ochranná vrstva vrchního laku. 
Pokud od nanesení barvy uplynulo více než 24 hodin je nevyhnutné nejdřív plochu 
přebrousit. 
 
Údržba 
Barvy Bona Sportive Paint by se za žádných okolností neměli nanášet jako poslední vrstva 
při povrchové úpravě dřevěných podlah. Podrobné informace o sortimentu výrobků Bona 
Sportive systém naleznete na www.bona.com nebo u nejbližšího prodejce výrobků Bona. 
 
 
Důležité poznámky 
Informace v tomto letáku odpovídají poslednímu stavu poznatků o výrobku a neměli by být 
považovány za úplné. Uživatel by se měl přesvědčit, že výrobek a doporučení v tomto listu 
odpovídají účelu, za kterým byly pořízeny. Společnost Bona garantuje výlučně kvalitu 
výrobku. V případě jakýchkoliv pochybností proveďte zkoušku / test na menší ploše. Uživatel 
je vyzván, aby se před použitím výrobku podrobně obeznámil s instrukcemi uvedenými na 
etiketách výrobku a v bezpečnostním listu ještě předtím, než začne výrobek používat. 
 
 
 
 
Výrobce:       BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden 
               Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505 
 
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 
 
 


