
PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
� FARBA SPORT LINIE BLANCHON została opracowana dla profesjonalistów specjalizujących się w malowaniach linii w obiektach

sportowych, w idealny sposób rozwiązuje problem “zacieków”, które często tworzą się pod taśmami wytyczającymi linie
malowania.

� Dzięki swej odpowiedniej lepkości ułatwia aplikację, a konsystencja żelu zapobiega przedostawaniu się farby pod taśmy
malarskie.

� 100% poliuretanu w fazie wodnej; ta wysokiej jakości, bezzapachowa FARBA SPORT LINIE z serii SPORT BLANCHON została
specjalnie opracowana do nanoszenia na lakierowane powierzchnie w obiektach sportowych (patrz Broszura BLANCHON
“Wykończenie powierzchni sportowych”).

� FARBA SPORT LINIE jest dostępna w 5 kolorach: biały, żółty, niebieski, czerwony i czarny.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
� Stosować specjalne taśmy samoprzylepne (“malarskie”). Sprawdzić ich przyleganie do podłoża specjalnym wałkiem

dociskającym.
� W przypadku nakładania na lakiery do parkietów, zmatowić powierzchnię przeznaczoną do malowania papierem ściernym

granulacja 100. Starannie odkurzyć.
� Nasączyć szmatkę alkoholem i delikatnie przetrzeć powierzchnię do malowania.
� Natychmiast po odparowaniu alkoholu, nanieść FARBĘ SPORT LINIE.

SPOSÓB UŻYCIA
Mieszanie

� Nie należy dzielić przewidzianych ilości: przygotować mieszankę o masie całkowitej 1 kg : 900g + 100g.
� W przypadku powierzchni uprzednio lakierowanych bądź plastikowych zaleca się zwiększyć ilość UTWARDZACZA do 20%

(zamiast 10%).
� Dobrze wstrząsnąć UTWARDZACZEM przed wlaniem go do FARBY.
� Bardzo starannie wymieszać składniki do uzyskania jednolitej mieszanki. Czas przechowywania mieszanki: 90 minut.
� NIGDY NIE ROZCIEŃCZAĆ.

Nakładanie
� Farba jest stosowana jako element wykończeniowy. Nanosić na czyste powierzchnie pozbawione wszelkich śladów wosku,

silikonu czy zabrudzeń. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać roślin doniczkowych i
akwariów w malowanych pomieszczeniach. Nie stosować FARBY SPORT LINIE w temperaturze poniżej 15°C (w przypadku
przechowywania produktu w niskiej temperaturze, należy odczekać, aż osiągnie on prawidłową temperaturę). Przed
naniesieniem farby na całą powierzchnię należy przeprowadzić test przyczepności.

� W przypadku nanoszenia na świeżo położoną warstwę lakieru do parkietów lub farby, należy odczekać przynajmniej 24 godziny,
aby umożliwić dogłębne wyschnięcie.

� Nakładać pędzlem lub małym wałkiem do malowania.
� Świeże plamy po farbie należy natychmiast usunąć za pomocą wody.
� Usunąć taśmy samoprzylepne jak tylko farba uzyska jednorodny matowy wygląd (około 1h30min).
� W większości przypadków nakłada się jedną warstwę FARBY SPORT LINIE (jeżeli zachodzi konieczność naniesienia 2 warstwy,

należy ją nanieść w ciągu 24 godzin).
Czyszczenie narzędzi

� Zaraz po użyciu narzędzia przemyć dokładnie wodą.
� Należy chronić środowisko

- Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
- Opłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do odparowania.
- Nagromadzony suchy osad można wyrzucić do śmietnika.
- Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
- Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
- Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

Wysoka tiksotropia

�

Bez zapachu

�

Doskonała przyczepność

�

Powłoka antypoślizgowa:
właściwości
antypoślizgowe
poświadczone normą
NF EN 13036-4

�

Wysoka odporność

�

Farba SPORT
Linie

Poliuretanowa farba
o konsystencji żelu
do malowania linii
w halach sportowych



Farba SPORT Linie
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PRZEZNACZENIE FARBA DO MALOWANIA LINII W HALACH SPORTOWYCH
TYP ŻYWIC Składnik A: poliuretanowe tiksotropowe w fazie wodnej

Składnik B: poliuretanowe wodorozcieńczalne
KLASYFIKACJA AFNOR Składnik A: Grupa 1, klasa 7b2

Składnik B: Grupa 1, klasa 6a
GĘSTOŚĆ 1,15 do 1,30 w zależności od koloru ( w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ Składnik A: 15000 do 20000 cP (w zależności od koloru) (BROOKFIELD T7 w temp. 20°C)

Składnik B: 400 cP (BROOKFIELD)
INFORMCJE DODATKOWE Odnieść się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnych na stronie www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
MIESZANIE FARBA (Składnik A) 0,9 kg + UTWARDZACZ (Składnik B) 0,1 kg (opakowania przed dozowaniem)
TRWAŁOŚĆ MIESZANKI 1h30min w temp. 20°C
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA 35 cm (przebijak 400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA Ołówek 5H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE Odporność na olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament: (po 20 dniach susz enia, wg NF T 30053)
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV Bardzo dobra
PRZECHOWYWANIE Chronić przed mrozem (uwaga na składowanie w pojazdach)

DANE TECHNICZNE

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE
� Pyłosuchość: około 30 minut.
� Schnięcie (ewentualne pokrywanie) : 1h30min w zależności od temperatury i stopnia wilgotności.
� Nie przekraczać 24 godzin między nakładaniem poszczególnych warstw.
� Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: minimum 48 godzin w normalnych warunkach.
� Użytkowanie pomieszczeń: pomieszczenia mogą być użytkowane po 48 godzinach od nałożenia FARBY SPORT LINIE. Jednak ze względu na 8-10 dniowy okres

całkowitego twardnienia warstwy należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu namalowanych linii. Nie przykrywać (plandekami ochronnymi) ani nie
układać dywanów na pomalowanej powierzchni przed upływem 10 dniu po naniesieniu farby.

WYDAJNOŚĆ
� Tenis 3 opakowania 1 kg farby białej.
� Siatkówka 3 opakowania 1 kg farby niebieskiej.
� Squash 3 opakowania 1 kg farby czerwonej lub czarnej.
� Badminton 3 opakowania 1 kg farby czerwonej lub czarnej.
� Piłka ręczna 6 opakowań 1 kg farby żółtej.
� Koszykówka 6 opakowań 1 kg farby czerwonej.
(Podane ilości mają charakter orientacyjny przy nałożeniu jednej warstwy w hali sportowej posiadającej homologację). Szerokość linii powinna wynosić 50 mm.


