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Povrchová  

   úprava 

 

Bona Sportive Primer je specilně vyvinut pro neošetřené dřevěné sportovní 
podlahy. S výbornou přilnavostí ke dřevu a s redukčními vlastnostmi bočního 
slepení hran je vynikajícím základem pro další aplikaci produktů jako jsou Bona 
Sportive Finish a Bona Sportive Paint. Je na bázi čisté polyuretanové disperze 
z přírodních rostlinných olejů, jenž mu udělují sílu a snadnou brousitelnost. Jeho 
nízká paropropustnost má uklidňující efekt na dřevo a redukuje efekty náhlých 
změn klimatu v hale. 
 

• Používá se s Bona Sportive Finish a Bona Sportive Paint 

• Střední probarvení dřeva 

• Vynikající brousitelné vlastnosti 

• Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran 

• Bez obsahu NMP a NEP  
 

 
Typ laku     1-složkový polyuretanový základní lak na vodní bázi 

Obsah sušiny:                cca 32%   

VOC:     max 60g/litr 

Ředění:    v případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba 

Doba schnutí:                 2-3 hod. při 200C/60% relativní vlhkosti vzduchu 

Nářadí k aplikaci:     Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky) 

Spotřeba:     8-10 m²/litr (120-100g/m2 ) na jednu vrstvu nátěru 

Bezpečnost:                   neklasifikován 

Čištění:                           zbytky materiálu setřete – při opláchnutí minimum vody  

                                       Suchý materiál lze odstranit acetonem. 

Trvanlivost:                     1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu 

Skladování/transport:      při teplotách od +50C do +250C 

Likvidace:      nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v  

                                        souladu s místními předpisy. 

Balení:     2 x 10 litrů (24 krabic na paletě)   
 

 
 
Podlaha musí být aklimatizována na konečné podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, 
jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, 
oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva by se měl použít Bona Sanding Disc 
nebo brusná mřížka P120.  
 
Lak nechte temperovat na teplotu místnosti, vložte sítko a před použitím kanystr důkladně 
protřepte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 40-60% relativní 
vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty 
a vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí 
zajistěte dobré větrání, bez průvanu. Minimální teplota pro použití je 13°C. 

 

 
 

Návod k ošetření 
 
Neošetřené dřevo:                                                      Dříve lakované podlahy:    
   1x   Bona Sportive Primer                                             1x     Bona Prep System  
   1x   Bona Sportive Finish                                           1-2x     Bona Sportive Paint 
          Lehké mezibroušení P150                                  1-2x     Bona Sportive Finish   
1-2x   Bona Sportive Paint 
1-2x   Bona Sportive Finish 
 
Důležité:  

• Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy vrchního laku za den, a to 
vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva. 

Aplikace       

Příprava       

Technická data 
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• Změkčovadla z elastických lepidel u některých typů maskovacích pásek 
mohou poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly mít použité pásky 
s nízkou lepivostí a po nalakování by měly být v co nejkratší době odstraněny. 

 
1.  Válečkem Bona Roller aplikujte základní lak rovnoměrně a vyhněte se hromadění  
     produktu. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhnete se tak přesahům z   
     nahromadění laku. 
 
2.  Nechte lak zaschnout, pak aplikujte vrchní lak Bona Sportive Finish. 
 
Poznámka: Pokud vrstva základního laku Bona Sportive Primer vysychala déle než 24 
hodin, musí být povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibroušen. 
 
 

 
 

Bona Sportive Primer by nikdy neměl být použit pro finální ošetření dřevěných podlah. 
 

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz v sekci údržba. 
 
 

 
 

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti 
druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt 
již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro 
ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen 
přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních 
listech tak, aby jim řádně porozuměl. 
 
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz. 

Upozornění       

Údržba       


