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FARBA DO LINII BOISKOWYCH BERGER
1.

Opis produktu: Farba Berger jest jednoskładnikową farbą na bazie szybkoschnących żywic syntetycznych do
malowania linii boiskowych i barwienia lakieru na hale sportowe ( nie stosować z systemami poliuretanowymi).
2. Dostępne kolory: Dostępne są następujące kolory:
Biały
RAL 9010...Tenis:
4 puszki
Pomarańcz RAL 2002…Piłka ręczna: 6 puszek
Czarny RAL 9005...Koszykówka: 4 puszki Żółta
RAL 1007...Piłka ręczna: 6 puszek
Niebieski RAL 5010...Siatkówka: 2 puszki Czerwona RAL 3000...Piłka ręczna: 6 puszek
Zielony RAL 6010...Badminton: 2 puszki
3. Szczególne wskazówki: Produkt może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzać w wyniku oksydacji
wysoką temperaturę, która może spowodować samozapłon. Dlatego pył drzewny, nasączone szmatki itp. zamoczyć i
pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.
4. Użycie: Farbę do linii Berger można nakładać pędzlem lub wałkiem bądź metodą natryskową. Rozcieńczana jest
wyłącznie w razie nakładania natryskiem.
Na bazie 3 warstwowego systemu LT-Export Extra sprawdziły się następujące metody pracy:
a) Linie boiskowe
1 x lakier
lub
2 x lakier
lekkie matowienie
lekkie matowienie
linie boiskowe
linie boiskowe
2 x lakier
1 x lakier
Do ograniczenia linii boiskowych stosować odpowiednią taśmę klejącą, dokładnie przymocowaną do podłoża, aby
zapobiec podciekaniu lakieru.
Z reguły jedno obfite nałożenie farby wałkiem lub pędzlem wystarcza do uzyskania kryjącej linii.
Uwaga: Taśmę klejącą usuwać niezwłocznie po zaschnięciu lakieru, aby uzyskać linię o prostym brzegu.
b) Parkiet lakierowany fabrycznie
Fabrycznie lakierowany parkiet należy gruntownie zmatowić. Nie przeszlifować lakieru na kantach. Malować
1 lub 2 razy lakierem.
c) Lazurowanie większych powierzchni
Taką techniką można według życzenia barwić całe powierzchnie ( np. pola karne).
W zależności od wymaganej intensywności dodawany jest do LT-Export Extra 1% do max. 2% farby Berger.
Po dokładnym wymieszaniu można nakładać lakier w następujący sposób:
3 x lakier + 1% farby z lekkim matowieniem przed ostatnią warstwą.
Zasadniczo im mniejszy procentowy dodatek farby i większa ilość barwionego lakieru, tym bardziej jednolity
efekt barwienia.
Uwaga: W każdym wypadku należy wcześniej przeprowadzić próbne barwienie i uzyskać akceptację
inwestora. Przy pokrywaniu barwionych powierzchni bezbarwnym lakierem może dojść do niepożądanego
zabarwienia lakieru. Z tego powodu wcześniej przeprowadzić próbne lakierowanie.
Uwzględnić informację techniczną odnośnie lakieru LT-Export Extra.
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5. Zużycie: 6-8 m z puszki
ok. 80-100 metrów bieżących linii z puszki
Orientacyjne zużycie na normalne pole gry:
Siatkówka
:
2 puszki
Koszykówka
:
4 puszki
Tenis
:
4 puszki
Piłka ręczna
:
6 puszek
Badminton
:
2 puszki
6. Składowanie: W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać
co najmniej 12 miesięcy.
7. Schnięcie: W normalnych warunkach klimatycznych 230C / 50% wilgotności powietrza:
Zaschnięcie:
po 1-2 godz.
Pyłosuchość:
po 4-6 godz.
Do pokrycia lakierem:
po 8-15 godz.
8. Odnośniki: Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy ( Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)
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