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BonaCoatings  

SPORTIVE PAINT 
  
Popis produktu 
Sportive Paint je škála 1-složkových  barev na vodní bázi pro označování hracích polí 
(lajnování) a ploch na dřevěných podlahách pro sport a hry  
v interiéru.  
Varianty: Černá, bílá, světle modrá, modrá, červená, oranžová,zelená a žlutá. 
Jednotlivé barvy lze mezi sebou libovolně míchat. 
 
Vlastnosti: 

- vysoká krycí schopnost 
- vysoká pružnost 
- snadná aplikace 
- vzájemná mísitelnost 
- rychlé schnutí 

 
TECHNICKÁ DATA 

Aplika ční množství: 6 -10 m² / litr = 120-200 metrů čáry o šíři 50 mm 
Doba schnutí: Lajny:  1-2 hod. při 20°C/60% RH. 

Hrací pole:               3-4 hod. při 20°C/60% RH. 
Důležité: Doby schnutí může velmi ovlivnit aplikované 
množství a pohyb vzduchu (průvan). Během aplikace a po ní 
zajistěte vhodnou ventilaci. 

Kód odpadu: 08 01 12 
Osvědčení o zpětném 
odběru a využití odpadu 
z obalů: 

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

Doporu čené ošet ření: - Sportive System 1x Sportive Primer / 1x Sportive Finish /  
 1-2x Sportive Paint  / 1-2x Sportive Finish. 
 
- Přelakování 1-2x Sportive Paint / 1-2x Sportive Finish 

Čišt ění:    Nářadí ve vodě – okamžitě po použití. Zaschlou barvu 
acetonem. Zbytka barvy předejte na řízenou skládku odpadu k 
likvidaci. Nevylévelte do kanalizace. 

Skladování / p řeprava: Trvanlivost 1 rok od data výroby v neotevřeném originálním 
obalu. Skladování a přeprava při teplotách  od +5°C do +25°C. 

 
 
Škála osmi r ůzných barev: 
White bílá                  RAL 9016 
Black  černá              RAL 9017 
Light blue  sv.modrá       RAL 5012 
Dark blue  tm.modrá      RAL 5010 
Green zelená             RAL 6018 
Orange oranžová       RAL 2009 
Yellow  žlutá               RAL 1023 
Red  červená           RAL 3001  
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Příprava povrchu 
Povrch dřevěné podlahy, jenž má být barevně označen, by měl být lakován systémy Bona 
Sportive, Bona UV nebo jinými laky Bona na vodní bázi Na jiných podlahách nebo podlahách 
s neznámými systémy ošetření povrchu proveďte vždy před aplikací barev zkoušku 
přilnavosti. Povrch musí být suchý, čistý a prostý veškerých nečistot. Pokud uplynule vice 
než 24 hodin od posledního lakování podlahy, proveďte před aplikací barvy lehké 
mezibroušení laku. Hrací pole a lajny vymezte pomocí vhodné maskovací pásky. Zvláštní 
pozornost věnujte prosím pevnému utěsnění maskovací pásky vzhledem k povrchu lakované 
plochy – nejlepších výsledků se dosáhne pomocí pryžového válečku.  
 
Aplikace 
 
Barvu před použitím důkladně promíchejte. 
 
Barvu nanášejte rovnoměrně pomocí válečku nebo štětce – vhodných pro vodní laky. Slabé 
pokrytí barvou může způsobit průhlednost/nízkou kryvost barvy. Po aplikaci barvy, pokud 
možno co nejdříve, pásku odstraňte. 
 
Upozorn ění:  Teplota místnosti i barvy nesmí během aplikace a schnutí klesnout pod +13°C.  
 
Když barva náležitě uschne, můžete přikročit k aplikaci křížných lajn, případě k přelakování 
vrchním lakem. Přelakování doporučujeme po  24 hodinách od aplikace barvy, přičemž je 
vhodné barevné lajny (hrací pole) nejdříve lehce mezibrousit (Systémem Scrad). Sportive 
Paint přelakujte minimálně jednou vrstvou ochranného vrchního laku. 
 
Podrobn ější informace o výrobku naleznete v našem bezpe čnostním listu. 
 
 
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 
 
 


