Sivu 1 / 2

Tehdaslakatun urheilulattian ylilakkaus
ja rajamaalaus heti asennuksen jälkeen
Esityöt
Valmistele pieni koealue ja levitä kerros Sportive Finishiä ja
Paintia. Testaa lakan kiinnittyminen noin kolmen päivän kuluttua
raaputtamalla kolikolla.

Ylilakattavan pinnan tulee olla täysin puhdas, kuiva ja pölytön,
eikä sillä saa olla vahaa, kiilloketta tai vastaavaa tartuntaa estävää materiaalia. Vahattuja tai kiillokkeella käsiteltyjä lattioita ei
voi ylilakata hiomatta pintaa puhtaalle puulle.

Tarkastuksen ja puhdistuksen jälkeen lattia tulee käsitellä Bona
Prep -tartunnanparantajalla pakkauksen ohjeen mukaan. Karhennushiontaan voidaan käyttää Bona Scrad -hiontajärjestelmää, hiontaverkkoa tai -paperia. Karkeuden tulee olla 150.

Sportive Paint -maalin levitys
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Levitä maali vesiohenteisille maaleille soveltuvalla telalla tai siveltimellä. Levitysmäärä vaikuttaa peittokykyyn, yleensä yksi levityskerta on
riittävä. Huom! Työtilan ja maalin lämpötilan on oltava levitys- ja
kuivumisaikana yli 13°C. Poista rajausteipit mahdollisimman
pian maalauksen jälkeen. Kun Sportive Paint on täysin kuivunut,
hio pinta kevyesti parhaan mahdollisen tartunnan varmistamiseksi. Sportive Finish -pintalakka voidaan levittää yleensä noin
24 tunnin kuluttua maalin kuivumisesta.
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Sportive Finish -pintalakan levitys
Ravista astiaa huolellisesti ennen käyttöä tai pienemmän määrän sekoittamista. Lakka-astiassa ja kovetepullossa on mittaasteikko pienemmän määrän sekoittamiseen. Kovetteen lisäyksen (4%) jälkeen ravista tai sekoita huolellisesti. Sekoituksen
jälkeen odota 5 minuuttia. Sekoitettu tuote tulee käyttää 8 tunnin
kuluessa. Lakka voidaan levittää telalla, Bona-aplikaattorilla tai
huopalastalla.

Levitä lakka pehmeästi ja tasaisesti yli koko pinnan joko telalla
tai kangaspintaisella lastalla. Pidä huoli, ettei lakkaukseen jää
epätasaisuuksia tai kertymiä ja että koko pinta on peitetty.
Levitysmäärä on 8-10 m2/litra (120-100 g/m2)

Lattia voidaan haluttaessa välihioa kevyesti ensimmäisen lakkakerroksen jälkeen. Jos halutaan levittää 3 kerrosta, tulee toisen
pintalakkakerroksen kuivua yön yli ennen välihiontaa.

Kuivumisaika on 2½ - 3 tuntia/levityskerta (20°C, 60% RH)
Työaikana sekä noin viikon ajan levityksen jälkeen tulee tilan
lämpötilan olla vähintään +13ºC ja tilan tulee olla hyvin tuuletettu.
Lattia on ”kävelykuiva” noin 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä ja kestää käyttöä 72 tunnin kuluttua. Lakka on
lopullisesti kovettunut n. viikon kuluttua, jolloin se voidaan puhdistaa Bona Sportive Cleaner -tuotteilla. Kuivumisaikana suosittelemme vain kuivia siivousmenetelmiä.
Huom! On tärkeää huolehtia tilan riittävästä ilmastoinnista myös
lakan kovettumisaikana, noin viikko levityksen jälkeen.
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