Poliuretanowa farba
o konsystecji żelu do
wymalowań linii w
halach sportowych

Farba Tiksotropowa
do Hal Sportowych

Wyjątkowy charakter
tiksotropowy

n FARBA TIKSOTROPOWA DO HAL SPORTOWYCH BLANCHON została opracowana dla

n
Doskonałe
przyleganie
n

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
profesjonalistów wyspecjalizowanych w wymalowaniach linii w halach sportowych i salach
gimnastycznych gdyż jest idealnym rozwiązaniem na problem zacieków które często tworzą
się pod taśmami wytyczającymi linie wymalowań.
n Dzięki swej wysokiej lepkości ułatwia aplikację, a konsystencja żelu zapobiega
przedostawaniu się pod taśmy.
n Wyjątkowa odporność poliuretanowej FARBY TIKSOTROPOWEJ DO HAL SPORTOWYCH
pozwala na nałożenie jej na powierzchnie specjalnych lakierów i farb do hal sportowych.
n Istnieje w 5 odcieniach: białym, żółtym, niebieskim, czerwonym i czarnym.

Wysoka
odporność

n Wytyczyć partie do wymalowania specjalnymi taśmami samoprzylepnymi. Sprawdzić ich

n

n W przypadku nakładania na lakier do parkietów, zmatowić powierzchnię papierem ściernym

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
przyleganie do podłoża specjalnym wałkiem dociskającym.
(ziarno 100). Starannie odkurzyć.

Nadzwyczajna
elastyczność

n Przed rozpoczęciem malowania należy przetrzeć powierzchnię szmatką nasączoną

ROZCIEŃCZALNIKIEM SYNTILAC BLANCHON lub acetonem.
n Natychmiast po odparowaniu rozpuszczalników nałożyć FARBĘ TIKSOTROPOWĄ DO HAL

SPORTOWYCH.

n

SPOSÓB UŻYCIA
Mieszanie
n Należy bezwzględnie zachować proporcje obu opakowań (0,800 kg FARBY (składnik A)

+ 0,200 kg UTWARDZACZA (składnik B).
n Dobrze wstrząsnąć UTWARDZACZEM przed wlaniem go do FARBY.
n Zachować ostrożność przy otwieraniu puszki UTWARDZACZA i przytrzymać pokrywkę ręką

aby uniknąć ewentualnych odprysków.
n BARDZO STARANNIE WYMIESZAĆ I UJEDNOLICIĆ POŁĄCZONE SKŁADNIKI

(konieczne jest użycie małego miksera lub turbiny). Mieszanina powinna być wykorzystana
w ciągu 2 godzin.
n WAŻNE: przed użyciem mieszaniny należy odczekać 20 minut aby dokonała się właściwa
reakcja chemiczna.
n NIGDY NIE ROZCIEŃCZAĆ.

Nakładanie
n FARBA TIKSOTROPOWA DO HAL SPORTOWYCH jest przeznaczona do już

n
n
n
n
n

polakierowanych, czystych i suchych powierzchni, pozbawionych wszelkich śladów wosku,
silikonu czy zabrudzeń. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie
pozostawiać roślin doniczkowych i akwariów w malowanych pomieszczeniach.
W przypadku nakładania na świeżo położoną warstwę lakieru do parkietów lub farby,
należy odczekać przynajmniej 24 godziny aby umożliwić dogłębne jej wyschnięcie.
W przypadku bliżej nie zdeterminowanego lakieru lub farby należy sprawdzić przyczepność
w mało widocznym miejscu.
Nakładać pędzlem płaskim, okrągłym lub małym wałkiem.
W większości przypadków nakłada się 1 warstwę FARBY TIKSOTROPOWEJ DO HAL
SPORTOWYCH. Ewentualną drugą warstwę można nanieść najpóźniej do 24 godzin.
Po wymalowaniu poszczególnych linii usunąć taśmy samoprzylepne.

Farba Tiksotropowa do Hal Sportowych
Czyszczenie narzędzi
n Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIEŃCZALNIKA SYNTILAC BLANCHON.
n Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać do kanalizacji.

WYDAJNOŚĆ
n
n
n
n
n
n

Tenis
3 opakowania 1 kg FARBY białej.
Siatkówka
3 opakowania 1 kg FARBY niebieskiej.
Squash
3 opakowania 1 kg FARBY czerwonej lub czarnej.
3 opakowania 1 kg FARBY czerwonej lub czarnej.
Badminton
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 homologowanej hali sportowej).
Szerokość każdej linii powinna wynosić 50 mm.

SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE
n
n
n
n
n
n

Pyłosuchość: około 30 minut.
Schnięcie (ewentualne pokrywanie): 1h30 do 2h30 w zależności od temperatury i stopnia wilgotności.
Nie przekroczyć 24 godzin między warstwami.
Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po około 72 godzinach w normalnych warunkach.
Użytkowanie pomieszczeń: już po około 72 godzinach od nałożenia FARBY TIKSOTROPOWEJ DO HAL
SPORTOWYCH powierzchnia może zostać oddana do eksploatacji. Jednak ze względu na 8-10 dniowy okres
twardnienia warstwy, należy zachować szczególną ostrożność wokół wymalowanych linii. Nie należy również
niczym przykrywać pomalowanej powierzchni przed upływem 10 dni.

DANE TECHNICZNE
PRZEZNACZENIE
TYP ŻYWIC
KLASYFIKACJA AFNOR
GĘSTOŚĆ
LEPKOŚĆ
INFORMACJE DODATKOWE
MIESZANIE I KATALIZA
OKRES TRWAŁOŚCI MIESZANINY
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TABER
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE U.V.

FARBA DO WYMALOWAŃ LINII W HALACH SPORTOWYCH
Tiksotropowe poliuretanowe
Grupa 1, klasa 6d
1,75 do 1,95 w zależności od koloru (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
4000 do 7000 cP w zależności od koloru (BROOKFIELD T6)
Odnieść się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (dostępnych na www.blanchon.com oraz na
www.quickfds.com)
FARBA (składnik A) 0,8 kg + UTWARDZACZ (składnik B) 0,2 kg
Około 2 godz. w 20°C
Utrata wagi: 45-55 mg (tarcze ścierne CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
35 cm (trzpień 400 g) (wg NF T 30039)
Ołówek 5H
Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach
schnięcia, wg NF T 30053)
Bardzo dobra
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