BonaCoatings

SPORTIVE PRIMER
Popis produktu:
Sportive Primer je vodou ředitelný jednosložkový základový lak speciálně pro
parketové podlahy ve sportovních a víceúčelových halách. Je nutné ho aplikovat jako
základní nátěr před nanesením laku Sportive Finish. Sportive Primer dobře vyplňuje a
propůjčuje dřevu opálený vzhled.
Vlastnosti:
- základní nátěr speciálně pro Sportive Finish
- vysoký podíl pojiv
- vysoká plnící schopnost
- propůjčuje dřevu opálený vzhled
TECHNICKÁ DATA
Základ:
Podíl pojiv:
Viskozita:
Hodnota pH:
Měrná hmotnost:
Spotřeba:
Doba schnutí:
Nástroje ke zpracování:
Označení:
Bod vzplanutí:
Likvidace obalové nádoby:
Kódové číslo druhu odpadu:
Teplota zpracování:
Skladovatelnost:
Skladování:
Balení:

Jednosložkový základní lak na bázi vody
asi 32%
asi 17 sec. (25°C, FC4)
asi 8
3
1,04 g/cm
2
2
Asi 1 litr na 8 m (120 g/ m ) na jeden nátěr.
2 – 2,5 hod. při 20°C a 60% relativní vlhkosti vzduchu.
Váleček na nanášení laku ředitelného vodou
Podle Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) není označení
povinné
Není vznětlivý
Přes DSD nebo INTERSEROH
080112
Teplota v místnosti popř. teplota laku musí být během nanášení
nebo doby schnutí +15 až + 25°C.
V neotevřeném originálním obalu minimálně 1 rok od datumu
výroby.
Během transportu nebo skladování nesmí teplota klesnout pod
+5°C a p řekročit +25°C.
2 x 10 l (21 jednotek na paletě)

Dbejte pokynů uvedených v našem bezpečnostním listu.
Příprava povrchu
Plocha parketové podlahy, která má být nalakována, musí být obroušená až na samotné
dřevo, 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.
Zpracování
Kanystr před zpracováním důkladně protřepat. 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 +15°C. Krom ě toho musí být během a pak ještě 7 dní po zpracování zajištěno
dostatečné větrání.
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Doporučená struktura nátěrů:
1x Sportive Primer
+ 2 - 3x Sportive Finish
Čištění pracovních nástrojů:
Čistit vodou. Na zaschlý lak použít aceton. Zbytky laku nevylévat do kanalizace, ale nechat
zaschnout a vyvézt na příslušnou skládku odpadů.
Prosíme o bezpodmínečné dodržování
Námi předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě vypracovány na základě našich
všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Parametry
podkladní vrstvy a podmínky pro zpracování jsou zadávány podle nejlepšího svědomí,
nečiní si nárok na úplnost a nezprošťují od vlastního ověření návrhů a vyzkoušení výrobků,
zda jsou pro zamýšlenou aplikaci vhodné (např. položením zkušebních ploch podle DIN
18356). Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, v
technických informačních listech, návodech na použití, zpracování a opracování jakož i
respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací
profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.
Vydáním těchto pokynů pozbývají platnosti všechny předchozí informace k těmto produktům
(stav 04.05.08)
Telefonní číslo servisu 0180/4266 283
Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.
Výrobce:

BonaKemi AB, Jahnstr. 12, D-65549 Limburg/Lahn, Německo
Tel.:+49-64 31–40 08 0, fax: +49-64 31-40 08-25

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
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