
Ulotka techniczna 

FARBA DO MALOWANIA LINII BOISKA D 2862 Ekstra biała / Koncentrat 
 

 
Informacje o produkcie   
Opis produktu Wysokiej jakości koncentrat farby do znakowania boisk 

trawiastych, sztucznej nawierzchni oraz kortów tenisowych.  
 
Właściwości:  
- nie zaburza wzrostu trawy 
- wodorozcieńczalny, niskoemisyjny i niezawierający 
rozpuszczalników  
- daje doskonałe krycie, biel jest wyjątkowo jasna  
- odporny na deszcz i ścieranie  
- o doskonałej przyczepności, szybko schnie  
- przyjazny dla środowiska i roślin, neutralny dla wód 
gruntowych  
 
Koncentrat o wysokiej wydajności. 
Rozcieńczenie z wodą w proporcjach od 1 : 4 do 1 : 6. 

Zastosowanie 
Przeznaczenie 
 
 
 
Sposób użycia  

Znakowanie boisk trawiastych, sztucznych nawierzchni oraz 
kortów tenisowych.  
Farba HAERING® może być używana we wszystkich dostępnych 
na rynku urządzeniach do malowania linii boisk.   
Sposób użycia. Podczas pierwszego użycia należy rozcieńczyć 
farbę HAERING® z wodą w proporcjach ok. 1 : 4. Przy kolejnych 
znakowaniach należy rozcieńczyć farbę z wodą. w proporcjach 
od 1 : 4 do 1 : 6. 

Dane techniczne 
Skład  
 
 
Gęstość  
 
Odcień  
 
Pojemność  
 
Sposób użycia   
 
 
 
 
 
 
 
Wydajność 
 
 
Współczynnik mieszania  
 
 
 
Wydajność 
 
 
Czyszczenie 
 
Czas schnięcia 
 
 
Magazynowanie  
 
 
 
 

Dyspersja polimerowa, dwutlenek tytanu, wypełniacze 
mineralne i naturalne, dodatki, woda.  
 
Gęstość: ok. 1,5 g/cm3.  
 
Kolor: ekstra-biały 
 
Kanister 15 kg  
 
Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Rozcieńczać tylko czystą 
wodą. Podczas pierwszego użycia należy rozcieńczyć farbę z 
wodą w proporcjach ok. 1 : 4. Przy kolejnych znakowaniach 
należy rozcieńczyć farbę z wodą w proporcjach od 1 : 4 do 1 : 6.  
Farba, podłoże (boisko) i temperatura otoczenia nie mogą spaść 
poniżej + 1 °C w czasie aplikacji farby oraz aż do całkowitego 
wyschnięcia. 
 
Około 5 - 10 g/m przy szerokości linii 10 cm. 15 kg wystarcza na 
ok. 5 kolejnych znakowań  
 
Wstępne znakowanie: współczynnik mieszania 1 : 4 części farby : 
wody. Przy kolejnych znakowaniach: stosunek mieszania 1 : 5 lub 
1 : 6 części farby: wody 
 
Dokładna ilość zużywanego koncentratu może się różnić w 
zależności od znakowanej nawierzchni oraz metody znakowania.  
  
Natychmiast po użyciu maszynę do znakowania oczyścić wodą.  
 
Kilka godzin. W niższych temperaturach i wyższej wilgotności 
czas ten wzrasta.  
 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie narażać na 
działanie mrozu. Chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych lub ciepła. Przechowywać w w dobrze 
uszczelnionych oryginalnych opakowaniach do ok. 12 miesięcy w 
pozycji stojącej.  



 
Transport 
 
 
GISCODE 
 
Limit UE 
 
 
Oznaczanie / instrukcje bezpieczeństwa 
 
 
Utylizacja 

 
Towar niebezpieczny w rozumieniu ADR nie jest towarem 
niebezpiecznym. 
 
BSW 20 
 
Kat. (A/c): 40 g/l (2010 r.). Ten produkt zawiera < 1 g/l VOC. 
 
 
Dalsze informacje znajdują się w aktualnej karcie produktu. 
 
 
Tylko puste pojemniki powinny być poddawane recyklingowi. 
Suche pozostałości materiałów mogą być usunięte jako odpady z 
gospodarstw domowych, a płynne pozostałości materiałowe 
należy oddać w punkcie zbiórki starych farb. 

 

Rekomendacje techniczne, które na podstawie naszego doświadczenia przekazujemy w celu wsparcia kupującego, odpowiadają 

aktualnemu stanowi wiedzy naukowej i praktycznej. Nie są one wiążące i nie stanowią umownego stosunku prawnego ani dodatkowych 

zobowiązań wynikających z umowy kupna. Nie zwalniają one nabywcy z obowiązku sprawdzenia naszych produktów pod kątem ich 

przydatności do zamierzonego celu. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 

zmian służących postępowi technicznemu i doskonaleniu produktu. 

Wraz z publikacją tych informacji technicznych poprzednie wydania są nieważne. Status 27.02.2019 r. 

Producent: Haering GmbH - Mühlstrasse 2-10 - 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet 

Telefon: 07130 / 4702-0 - Faks: 07130 / 4702-10 Email: info@haering.de  - Internet: www.haering.de 

Dystrybutor: Sportpoland.com Sp. z o.o. – Tuchom, Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno 
tel. 695 645 645 | e-mail: info@sportpoland.com 
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