
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farba do linii boiskowych Aqua-Seal®2K-PU. 
 

1. Opis produktu:  Farba Aqua Seal 2 K-PU jest produktem wodnym, dwukomponentowym, na bazie poliuretanów 

przeznaczonym malowania linii boiskowych. 

2. Paleta barw:   Dostępne są następujące odcienie (wg skali RAL): 

Biały RAL 9010 – tenis 4 puszki  Pomarańczowy RAL 2004 – piłka ręczna 6 puszek 

Czarny RAL 9005 – koszykówka 4 puszki Żółty RAL 1007 – piłka ręczna 6 puszek 

Niebieski RAL 5010 – siatkówka 2 puszki Czerwony RAL 3000 – piłka ręczna 6 puszek 

Zielony RAL 6010 – badminton 2 puszki 

Zużycie w oparciu o standardowe linie boiskowe. 

  

3. Zastosowanie.  Farba Aqua Seal 2K-PU należy rozcieńczyć w stosunku 10:1 z utwardzaczem 2K-PU. 

Farba jest zdatna do użycia przez najbliższe 2 godziny. Przygotować tylko potrzebną ilość. 

Sposób użycia: 

a) malowanie linii boiskowych 

gruntowanie   Aqua Seal Uni Primer 

     pozostawić na noc do wyschnięcia, bez matowienia 

        1 warstwa lakieru  Aqua Seal 2 K-PU mat lub półmat nakładać wałkiem 

       pozostawić na noc do wyschnięcia, następnie zmatowić     

                   Linie boiskowe       Farba Aqua Seal 

      Pozostawić na noc do wyschnięcia, następnie zmatowić 

      Ostrożnie aby nie zeszlifować farby!  

            2 warstwa lakieru  Aqua Seal 2K-Pu mat lub półmat nakładać wałkiem  

Przy malowaniu linii boiskowych należy przykleić specjalną taśmę, która ma zapobiegać 

ewentualnemu „rozlewaniu” farby. W zasadzie wystarczy nałożyć 1 grubą warstwę farby, aby 

uzyskać pożądany efekt. 

Uwaga: Taśmę zaraz po przyschnięciu ostrożnie usunąć, aby nie pozostały żadne ślady. 

b)     lazurowanie powierzchni. 

Metodą ta możemy wedle życzenia barwić całe powierzchnie (np. pola karne). W zależności od 

intensywności barwy, jaką chcemy uzyskać dodajemy od 1% do 10% farby. Następnie należy 

dokładnie wymieszać farbę z lakierem 2K-PU. Następnie nakładać wałkiem od 2- warstw, w 

zależności od pożądanego nasycenia barwy. W każdym przypadku należy wykonać szlif 

międzywarstwowy.  

Po każdorazowym lazurowaniu pozostawić na noc do wyschnięcia (24 godz.). Im mniejsza 

zawartość %farby tym więcej warstw należy nałożyć, aby uzyskać jednolitą barwę. Zaleca się, 

aby pokrywające się miejsca po nanoszeniu wałkiem (w ramach tej samej warstwy) przy każdej 

następnej warstwie przesuwać. 

 

c) Całkowite krycie farbą powierzchni  

Do całkowicie barwienia powierzchni należy zastosować lakier 2 K-PU  z 30-40% dodatkiem 

farby.  

Następnie należy dwa składniki dokładnie wymieszać. Nakładać wałkiem od 1-2 warstw. Po 

nałożeniu każdej warstwy przeprowadzić szlif międzywarstwowy. Każda z warstw winna być 

pozostawiona do wyschnięcia na 24 godz. Uwaga: Nie szlifować barwionych powierzchni.  

Jako ostatnia warstwę nakładać lakier 2K-PU (bez dodatku farby!). Zaleca się także, aby miejsca 

kolorowe dodatkowo pokryć lakierem wraz z 2% dodatkiem farby, co dodatkowo zintensyfikuje 

kolor. 

Uwaga: W każdym wypadku należy przeprowadzić próbne barwienie oraz zapoznać się z 

zaleceniami producenta. W przypadku pokrywania zabarwionych powierzchni bezbarwnym 

lakierem może dojść do niepożądanego zabarwienia lakieru.   

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją techniczną Aqua Seal 2K-PU. 



4. Zużycie:   Puszka na ok. 6-8 mq lub 80-100 mb linii boiskowych według zużycia w pkt. 2 

 

5. Składowanie  Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnie zamkniętych 

opakowaniach, przez okres min. 

    i transport  6 m-cy. 

 

6. Schnięcie:   W temp. 23C i 50% relatywnej wilgotności powietrza: 

Pyłosuchość po ok. 1-2 godz. 

Nakładanie następnej warstwy po 24 godz.  

 

 

 

Informacja techniczna 

 

Lakierowanie hal sportowych. 

 

1. Podkład Aqua Seal Uni Primer nakładany wałkiem. 

Zużycie ok. 130 ml/mq   

 

Pozostawić na noc do wyschnięcia, nie matowić. 

 

2. I warstwa Aqua Seal 2K-PU mat lub półmat nakładany wałkiem. 

Zużycie ok. 120 ml/mq 

 

Pozostawić na noc do wyschnięcia, zmatowić.  

 

3. Malowanie linii boiskowych (dostępne kolory patrz pkt 2 informacji technicznej). 

 

Pozostawić na noc do wyschnięcia, zmatowić. Nie szlifować! 

 

4. II warstwa lakieru nakładana wałkiem 

Aqua Seal 2-PU mat lub półmat 

Zużycie ok. 120 ml/mq 

 

W przypadku powierzchni silnie obciążonych lub na życzenie klienta można nałożyć jeszcze jedną 

warstwę lakieru. W takim wypadku należy: 

 

Pozostawić na noc do wyschnięcia, zmatowić. 

 

5. III warstwa lakieru 2K-PU nakładana wałkiem 

Zużycie 120 ml/mq 

 

 

Ogólne zalecenia: 

Proszę zwrócić uwagę, że podłogi pływające podlegają szczególnym właściwościom, które należy 

uwzględnić.  

Z tego też względu ważnym jest, żeby  jednego dnia nakładać nie więcej niż jedna warstwę lakieru 

wodnego. 

24 godzinny czas schnięcia przy odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia powinien zagwarantować 

odpowiednią wilgotność drewna.  

 

W/w zalecenia dotyczące lakierowania pozwolą uniknąć uszkodzenia parkietu w wyniku jego 

pęcznienia.   

Dlatego też ważnym jest, aby zapoznać się z zaleceniami zawartymi w informacjach technicznych 

poszczególnych produktów.  

 


