
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farba KH Berger 
do linii boiskowych 

 

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 i zalecane ilości na linie w standardowej hali sportowej. 

biały      RAL 9010     tenis               :  4 puszki   

czarny      RAL 9005     koszykówka   :  4 puszki   

niebieski      RAL 5010    siatkówka       :  2 puszki   

zielony      RAL 6010      badminton     :  2 puszki 

pomarańcz    RAL 2004    piłka ręczna   : 6 puszek 

żółta     RAL 1007    piłka ręczna   : 6 puszek 

czerwona    RAL 3000    piłka ręczna   : 6 puszek 

3. Zastosowanie: Farbę Berger można nakładać wałkiem lub pędzlem. Do rozcieńczania lub czyszczenia narzędzi zaleca się 

użycie L91 Cleaner / KH-Verdünnung. Na bazie 3 warstwowego systemu LT-Export Extra sprawdziły się 

następujące metody pracy: 

a) linie boiskowe  1 x LT Export-Extra lub  2 x LT Export-Extra  

    lekkie matowienie   lekkie matowienie 

linie boiskowe    linie boiskowe 

2 x LT Export-Extra   1 x LT Export-Extra 

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 przyschnięciu lakieru, aby uzyskać linię o prostym brzegu. 

b) lazurowanie 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. 10% farby Berger.  Po dokładnym 

wymieszaniu można nakładać lakier w następujący sposób: LT Export-Extra wymieszany z farbą nakładać 

2-3 razy, w zależności od intensywności koloru, jaki chce się uzyskać, z lekkim matowieniem przed 

ostatnią warstwą. Matowanie jest niezbędne zawsze, kiedy czas schnięcia miedzy warstwami jest dłuższy 

niż 15-18 godz. Zasadniczo im mniejszy procentowy dodatek farby i większa ilość warstw barwionego 

lakieru, tym bardziej jednolity efekt barwienia. 

c) pełny kolor: uzyskuje się przez dodanie 30 – 40% farby Bergera do lakieru LT Export-Extra.  

Dokładnie wymieszać. Nakładać 1-2 warstwy. Jeżeli czas schnięcia między warstwami jest dłuższy niż 15 

18 godz., należy zmatować powierzchnię.  

Ważne: Nie przetrzeć zabarwionych powierzchni. Na ostatnią warstwę użyć bezbarwnego lakieru. Można 

dodać 2% farby do lakieru przy ostatniej warstwie, aby stłumić kolor własny lakieru LT Export-Extra. 

Uwaga: Przy pokrywaniu barwionych powierzchni bezbarwnym lakierem może dojść do lekkiej zmiany 

zabarwienia lakieru (np. przy białym, czerwonym…). Zawsze należy wcześniej przeprowadzić próbę w 

docelowym systemie lakierowania i uzyskać akceptację inwestora.  

4. Schnięcie:  W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza:  

Podeschnięcie:   po 1-2 godz. 

Pyłosuchość:   po 4-6 godz. 

Następna warstwa lakieru  po 8-15 godz. 

 

5. Zużycie:  6-8 m
2
 z puszki ok. 80-100 metrów bieżących linii z puszki 

 

6. Składowanie:  W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 15  
  miesięcy. 

7. Szczególne:  Nasączone szmaty, pady i inne narzędzia pracy należy przechowywać w zamkniętym  

    wskazówki  pojemniku. Olej/ wosk połączone z pyłem drzewnym, szmaty m.in. nasączone wodą przechowywać w 

zamykanym kuble, unikać powstania pożaru – w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo 

samozapłonu. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny.  

 


