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Bona SuperSport HD
BONA SUPERSPORT SYSTEM – GRUNNLAGET FOR SUKSESS
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TILBAKE

24T 
PÅ BANEN 



BEHANDLING

Premium to-komponent vannbasert 100% polyuretan idrettslakk spesielt 
formulert for profesjonell bruk på tregulv. Gir en tøff polyuretanfinish i høy 
kvalitet som samsvarer med den europeiske standarden for innendørs 
idrettsgulv. Klar, ikke-gulnende sammensetning.

Grunnlaget for suksess

Bona SuperSport HD

Tilsett 8% SuperSport HD-herder i lakken og 
rist blandingen grundig i 1 minutt. Blandingen 
skal brukes direkte eller minst innen 2 timer. 
Påfør lakken med en Bona lakksvaber eller en 
Bona Rulle. Rull med en jevn flytende bevegelse, 
og unngå dammer. Hold alltid en “våt kant” for 
å unngå overlapping. La tørke ordentlig før du 
påfører ytterligere lag. Forvent litt lengre tørketid 
for hvert lag som påføres. Gjør om nødvendig 
en mellomsliping med Bona Sand Scrad Pad + 
Wings grid 150 og fjern støv før du legger på et 
siste lag med lakk. Klar til neste kamp etter 24 
timer. På nye, ubehandlete gulv og gulv som er 
nedslipt skal det benyttes Bona Sportive Primer 
i første strøk.

PÅFØRING

• Tilbake på banen etter 24 timer
• Særdeles god motstandskraft mot riper, slitasje og

kjemi
• For idrett og flerbruk

NØKKELFORDELER

Blandingsforhold: 1 del Herder til 1 L SuperSport HD eller 0.41 L 
Herder til 4,59 L SuperSport HD (≈8 vol%)

Brukstid: 2 timer ved 20°C (kortere hvis varmere) 

Fortynning: Hvis ønskelig, bland ut med Bona Retarder (4%) 
for lenger åpentid.

Tørketid: - For pålegging av nytt strøk 3 timer*
- Full utherding: 3 dager*

Påføring: Bona lakksvaber eller Bona rulle

Forbruk: 10-12 m2/liter (120-100g/m2) pr strøk

Sikkerhet: Lakk: Uklassifisert
Herder: Klassifisert (se sikkerhetsdatablad) 

Rengjøring: Tørk av mest mulig med papir og skyll med   
med minst mulig vann. Tørket materiale kan fjernes 
med aceton.

Holdbarhet:  1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalkanne 

Lagring/transport: Temperaturen må ikke være under +5°C eller 
over +25°C under lagring og transport.

Avfall: Produktrester og tomemballasje behandles i 
hht. lokale bestemmelser.

Forpakning:         3 x 5 liter (24 esker pr pall)

Sertifisering: EN 14904:2006; godkjent, FIBA Sertifisert 

TEKNISKE DATA (forts.)

Type lakk: 2-komp. vannbasert 100%
polyuretan lakk 

Glansgrad (at 60°): Matt ca. 20%

TEKNISKE DATA

bona.com/supersportHD

* under normale klimatiske forhold, 20 ° C / 60% RF. Sørg for god ventilasjon til enhver tid
under bruk. Herdingsprosessen tar omtrent 3 dager (90% herdet på 24 timer, 100% etter
72 timer). Ikke legg på tepper før gulvet er helt herdet. Gulvet kan taes i bruk etter 24 timer,
men er fortsatt mer utsatt for slitasje eller riping til det er helt herdet. Den første uken skal
kun tørre renholdsmetoder benyttes. 

Importør: 
Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - www.gulvkompagniet.com


