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FARBA DO MALOWANIA LINII V2021 
 
FARBA LATEKSOWA DO MALOWANIA LINII NA BOISKACH SPORTOWYCH 
ZEWNĘTRZNYCH 

 
 
Skład i właściwości produktu: 
Mieszanina wypełniaczy i specjalnych dodatków rozproszonych w wodnej dyspersji substancji makromolekularnych. 
 
Odcienie: 

Biały nieznormalizowany. 
 
Zastosowanie:  
Do rysowania linii na boiskach sportowych zewnętrznych. 
 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże musi być suche. 
 
Przykładowy proces nanoszenia: 
Dokładnie wymieszać farbę i rozcieńczyć do konsystencji właściwej dla wybranego sposobu nanoszenia. Zalecane 
rozcieńczanie farby: 1 część farby i 1 do 2 części wody. 
Farbę nanosić bezpośrednio na suche podłoże (skoszony trawnik itd.). 
 
Zalecane sposoby nanoszenia: 
Pędzel, wałek, metoda natryskowa, powlekanie. 
 
Parametry farby: 
zawartość składników nielotnych min. 66 % 
lepkość 4000 mPas 
 
Orientacyjna wydajność:  
ok. 8-10 kg nierozcieńczonej farby na boisko do piłki nożnej (przy rozcieńczeniu 1:1) 
ok. 6-7 kg nierozcieńczonej farby na boisko do piłki nożnej (przy rozcieńczeniu 1:2) 
 
LZO - zawartość lotnych związków organicznych: 
Kategoria: A/i farby wodorozcieńczalne,  
Wartość progowa LZO: 140 g/l                                                          
Max. zawartość LZO w stanie gotowym do użycia: max. 7 g/l          
 

Rozcieńczalnik: 
Woda. 
 
Przechowywanie: 
Produkt zachowuje właściwości użytkowe w oryginalnym nieotwartym opakowaniu 5 lat od daty produkcji. 
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze + 5°C do + 25°C. Podczas transportu i składowania chronić przed 
zamarznięciem! 
 
Utylizacja odpadów i opakowań: 
Zużyte, należycie opróżnione opakowanie oddać do punktu zbioru odpadów opakowaniowych. Opakowania z resztkami 
produktu odkładać w miejscu wyznaczonym do składowania odpadów niebezpiecznych przez miejscowe władze lub 
przekazać osobie upoważnionej do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Patrz Karta charakterystyki produktu. 
 
Ostrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Przestrzegać podstawowych zasad higieny. Produkt nie jest przeznaczony do farb mających bezpośredni kontakt z 
żywnością, paszami, wodą pitną ani do malowania zabawek i mebli dla dzieci. 

 
Niniejsze dane są orientacyjne, a ich dokładność zależy od właściwości różnych materiałów oraz od nieprzewidzianych 
oddziaływań podczas przetwarzania. Lakiernik - osoba nanosząca jest odpowiedzialna za prawidłowe stosowanie produktu 
zgodnie z instrukcją użytkowania oraz za właściwe zastosowanie systemu nanoszenia, tzn. musi zawsze rozważyć wszystkie 
warunki aplikacji i przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość malowanej powierzchni. Zalecamy zatem w 
każdym przypadku przeprowadzić próbę dla konkretnych warunków pracy i rodzaju malowanej powierzchni. Powyższe dane 



 
 

 

są danymi, na które wpływają konkretne warunki pracy, a zatem nie stanowią podstawy do roszczeń prawnych. Informacje 
wykraczające poza zakres niniejszej karty katalogowej należy konsultować z producentem. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w kartach katalogowych bez uprzedzenia. 

 


