
PRZEZNACZENIE I PREZENTACJA
� FARBA TIKSOTROPOWA SPORT® LINIE BLANCHON, stworzona specjalnie dla profesjonalistów w

zakresie malowania linii na podłożu, przynosi realne rozwiązanie problemu „zacieków”, które
często tworzą się pod taśmami malarskimi.

� Jej lepkość została obliczona i opracowana tak, aby pozwolić na łatwą aplikację. Jednoczesnie
jej żelowa struktura zapobiega wpływaniu pod taśmę malarską.

� Charakteryzująca się niezwykłą wytrzymałością (żywica poliuretanowa), FARBA
TIKSOTROPOWA SPORT® LINIE może być nakładana na lakierowane* parkiety w halach
sportowych.

� FARBA TIKSOTROPOWA SPORT® LINIE dostępna jest w 5 kolorach: białym, żółtym, niebieskim,
czerwonym i czarnym.
*Por. broszura BLANCHON "Wykończenie parkietów sportowych".

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
� Nakleić tasmę malarską (typ elastyczny). Przycisnąć taśmę twardą rolką w celu dociśnięcia jej do

podłoża.
� W przypadku parkietów lakierowanych, wyszlifować partie przeznaczone do malowania

papierem ściernym o granulacji 100. Starannie odkurzyć pył.
� Nasączyć szmatkę ROZCIEŃCZALNIKIEM SYNTILAC BLANCHON i delikatnie natrzeć powierzchnię

przeznaczoną do malowania.
� Po wyparowaniu nanieść FARBĘ TIKSOTROPOWĄ SPORT® LINIE.

STOSOWANIE I NAKŁADANIE
Mieszanina

� Zaleca się, by nie dzilić na części przewidzinych ilości: należy więc przygotować cały kilogram
mieszaniny (0,800 + 0,200).

� Ostrożnie otworzyć puszkę UTWARDZACZA, przytrzymując pokrywkę w celu zapobiegnięcia
ewentualnym odpryskom.

� Wymieszać BARDZO OSTROŻNIE DO UZYSKANIA JEDNOLITEJ KONSYSTENCJI. Czas
przechowywania mieszaniny: 1godzina.

� NIGDY NIE ROZCIEŃCZAĆ.
Nakładanie

� Farbę należy nanosić na czystą powierzchnię, pozbawioną wczesniej śladów wosków, silikonów
i zabrudzeń. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

� W przypadku parkietów świeżo lakierowanych lub malowanych nalezy odczekać przynajmniej
24 godziny, aby pozwolić na całkowite wyschnięcie.

� W przypadku wahania należy przeprowadzić test przyczepności przed nałożeniem na całą
powierzchnię.

� Nakładanie wykonywane jest za pomocą pędzla, szczotki lub małego wałka o krótkim włosiu.
� W większosci wypadków FARBA TIKSOTROPOWA SPORT® LINIE nakładana jest w 2 warstwach za

pomocą małego wałka (obowiązkowo w przypadku farb białej i żółtej). Drugą warstwę należy
nałożyć przed upływem 24 godzin.

� Po nałożeniu linii dla każdej z dyscyplin lub w ciągu maksymalnie 48 godzin zerwać taśmę
malarską.

Farba
Tiksotropowa
SPORT® Linie

Wyskoka tiksotropia

�

Nie podcieka pod taśmę
malarską

�

Optymalny czas
odrywania taśmy

�

Bez poslizgu: śliskość
przetestowana zgodnie
z NF EN 13036-4

Doskonałe przyleganie

�

Wysoka odporność

�

Silna elastyczność

�

Żelowa farba
poliuretanowa
Specjalnie do linii
boiskowych



Farba Tiksotropowa SPORT® Linie
Czyszczenie narzędzi

� Natychmiast po użyciu, za pomocą ROZCIEŃCZALNIKA SYNTILAC.
� Po zastosowaniu należy starannie zamknać opakowania obu składników. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji.

ZUŻYCIE I WYDAJNOŚĆ
� Tenis ........................ 3 mieszaniny po 1 kilogram, kolor biały.
� Siatkówka................ 3 mieszaniny po 1 kilogram, kolor niebieski.
� Squash..................... 3 mieszaniny po 1 kilogram, kolory czerwony i czarny.
� Badminton .............. 3 mieszaniny po 1 kilogram, kolory czerwony i czarny.
� Piłka ręczna ............. 6 mieszanin po 1 kilogram, kolor żólty.
� Koszykówka............. 6 mieszanin po 1 kilogram, kolor czerwony.

(Wskazane ilości mają charakter informacyjny, dla 1 warstwy, w przypadku standardowej hali). Szerokość linii powinna
wynosić 50 mm.

CZAS SCHNIĘCIA, TWARDNIENIE I ODDANIE DO UŻYTKU
� Czas schnięcia bez pyłu: ok. 30 minut.
� Czas schnięcia (ewentualna powtórna aplikacja): 1,5 do 2,5 godz., w zależności od temperatury oraz poziomu

wilgotności.
� Nie przekraczać odstępu 24 godz. pomiędzy warstwami.
� Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
� Lekkie nasilenie ruchu: ok. 72 godzin w normalnych warunkach.
� Wykorzystywanie pomieszczeń: pomieszczenia mogą być oddane do użytku 72 godzin po aplikacji FARBY

TIKSOTROPOWEJ SPORT® LINIE. Całkowite utwardzenie ma jednak miejsce dopiero po ok. 8-10 dniach, w związku z
czym należy zachować środki ostrożności w zakresie eksploatacji linii w tym okresie. Nie przykrywać (płachty ochronne)
ani nie rozkładać wykładzin na parkiecie przez okres 10 dni od momentu naniesienia farby.

Karta Techniczna zatwierdzona przez Serwis Techniczny i oddana do użytku w dniu 28.06.2017.
Zaprojektowano, wytworzono i wprowadzono do obiegu we Francji.

Informacje podane w niniejszej Karcie Technicznej są podawane w dobrej wierze, wyłącznie w celach informacyjnych.
W żaden sposób nie stanowią one gwarancji ani potwierdzenia naszej odpowiedzialności w przypadku korzystania z naszych produktów.

Niniesza roczna Karta Techniczna anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wersje.
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e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com
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RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com

PRZEZNACZENIE FARBA DO LINII BOISKOWYCH
RODZAJ ŻYWICY Poliuretanowa tiksotropowa
KLASYFIKACJA AFNOR Rodzina 1, klasa 6d
GĘSTOŚĆ 1,75 do 1,95 w zależności od koloru (20°C, zgodnie z NF T 30020)
LEPKOŚĆ 30 000 do 40 000 centypuazów (w zależności od koloru) (BROOKFIELD T7-100trs/mn w 20°C)
INFORMACJE REGULOWANE Produkt niebezpieczny. Stosować zalecane środki ostrożności. Zapoznać się z kartą charakterystyki (MSDS)

produktu (dostępną pod adresem www.blanchon.com lub www.quickfds.com)
MIESZANINA FARBA (Składnik A) 0,8 kg + UTWARDZACZ (Składnik B) 0,2 kg (wymieszane, dawki wyznaczone)
CZAS TRWANIA MIESZANINY Ok. 1 godziny w 20°C
WYTRZYMAŁOŚĆ NA TARCIE TABER Utrata wagi: 45 do 55 mg (koło CS 10, 1000 cykli, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY 35 cm (trzpień 400 g) (zgodnie z NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA Ołówek 5H
ODPORNOŚĆ NA PRODUKTY GOSPODARCZE Olej roślinny, aceton, alkohol 40%, woda, kawa, herbata, atrament: RAS (po 20 dniach schnięcia, zgodnie z NF T 30053)
ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA PROMIENIOWANIE UV Bardzo dobra

DANE TECHNICZNE


