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Opis produktu 
AquaSeal® 2KPU Spielfeldmarkierungsfarbe to 
farba na bazie wodnych systemów poliuretanowych, 
przeznaczona do malowania linii boiskowych w halach 
sportowych, jak również do zabarwiania lakieru Aqua
Sport i AquaSeal® GreenStar.  
 
Certyfikaty / Dopuszczenia 
 
 
 
Giscode: W3/DD+ 
 
Kolory 
biały       ca. RAL 9010 tenis: 
pomarańczowy   ca. RAL 2004 piłka ręczna: 
czarny       ca. RAL 9005 koszykówka:  
żółty       ca. RAL 1007 piłka ręczna:  
niebieski              ca. RAL 5010 siatkówka   
czerwony       ca. RAL 3000   piłka ręczna:  
zielony        ca. RAL 6010 badminton:  
 
Zużycie w oparciu o standardowe linie boiskowe.
 
Stosowanie 
AquaSeal® 2KPU Spielfeldmarkierungsfarbe należy wymieszać w 
stosunku 10:1 z AquaSeal® 2KPU Härter i nakładać pędzlem lub 
wałkiem oraz zużyć ciągu 2 godzin. Przygotować tylko potrzebną 
ilość! Sprawdzone metody pracy: 
 
Linie boiskowe 
Gruntowanie 
AquaSeal® FlexPrimer schnięcie przez noc
 bez matowania
 
1 warstwa lakieru nanoszona wałkiem 
AquaSeal® 2KPU Sport lub AquaSeal® GreenStar
   schnięcie przez noc,
   prawidłowe matowanie
 
Nałożenie farby  
AquaSeal® 2KPU Spielfeldmarkierungsfarbe 
 schnięcie przez noc
 prawidłowe matowanie
 (nie przeszlifować
 
2 warstwa lakieru nanoszona wałkiem 
AquaSeal® 2KPU Sport oder AquaSeal® GreenStar
 
Przy malowaniu linii boiskowych należy mocno 
taśmę, żeby farba nie podciekała. Z reguły wystarczy nałożyć 1 
grubą warstwę farby wałkiem lub pędzlem, aby uzyskać pożądany 
efekt. 
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to dwuskładnikowa 
farba na bazie wodnych systemów poliuretanowych, 
przeznaczona do malowania linii boiskowych w halach 
sportowych, jak również do zabarwiania lakieru Aqua-Seal 2KPU® 

 3 puszki 
 4 puszki 
 3 puszki 
 4 puszki 
 1 puszka 
 4 puszki 
 1 puszka 

Zużycie w oparciu o standardowe linie boiskowe. 

należy wymieszać w 
i nakładać pędzlem lub 

wałkiem oraz zużyć ciągu 2 godzin. Przygotować tylko potrzebną 

schnięcie przez noc 
bez matowania 

AquaSeal® GreenStar 
schnięcie przez noc, 
prawidłowe matowanie 

schnięcie przez noc 
prawidłowe matowanie 
nie przeszlifować!) 

oder AquaSeal® GreenStar 

 przykleić specjalną 
Z reguły wystarczy nałożyć 1 

grubą warstwę farby wałkiem lub pędzlem, aby uzyskać pożądany 

 
Uwaga: Taśmę zaraz po przyschnięciu
aby uzyskać ostry obrys linii  
 
Lazurowanie powierzchni 
Można barwić całe powierzchnie (np. pola karne). W
zależności o intensywności barwy, jaką chcemy uzyskać dodajemy 
od 1% do 10% farby. Dokładnie wymieszać farbę z lakierem 
AquaSeal® 2KPU Sport lub AquaSeal® GreenStar
wałkiem w następującym systemie: lakier wymieszany z farbą 
nakładać w 2-3 warstwach, w zależności od pożądanego 
nasycenia barwy. W każdym przypadku należy wykonać 
prawidłowe matowanie. Po każdej warstwie pozostawić na noc 
do wyschnięcia (24 godz.). Im mniejszy dodatek farby i im więcej 
warstw, tym bardziej jednolity wygląd. Zaleca się,
na siebie miejsca przy  nanoszeniu wałkiem (w ramach tej samej 
warstwy) przy każdej następnej warstwie przesuwać.
 
Całkowite krycie powierzchni 
Powierzchnie do całkowitego pokrycia należy polakierować 
AquaSeal® 2KPU Sport lub AquaSeal® Gre
30–40% AquaSeal® 2KPU Spielfeldmarkierungsfarbe. 
wymieszać. Kolorowy lakier nałożyć wałkiem w
Po każdej warstwie należy przeprowadzić prawidłowe 
matowanie. Po każdej warstwie pozostawić na noc do 
wyschnięcia (24 godz.). 
 
Wskazówki specjalne 
Ważne: Nie przeszlifować zabarwionych farbą powierzchni
ostatnią wartwę lakieru nałożyć 
bezbarwny lub AquaSeal® GreenStar
 
Uwaga: Zawsze należy przeprowadzić próbne barwienie i uzyskać 
akceptację zleceniodawcy. Po położeniu bezbarwn
barwione powierzchnie, ze względu na własny kolor lakieru, może 
dojść do niechcianych  różnic w kolorze, 
 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją techniczną 
AquaSeal® 2KPU Sport oraz AquaSeal
 
Schnięcie 
Przy 23°C/50% wilgotności względnej powietrza
Pyłosuchość po 1 do 2 godz. 
Ponowne lakierowanie po 24 godz.
 
Zużycie 
Z puszki ok. 9-12 m² lub ok. 120-150 
 
Składowanie / transport 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym 
pomieszczeniu co najmniej 12 miesią
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zaraz po przyschnięciu farby ostrożnie usunąć, 

Można barwić całe powierzchnie (np. pola karne). W 
zależności o intensywności barwy, jaką chcemy uzyskać dodajemy 
od 1% do 10% farby. Dokładnie wymieszać farbę z lakierem 

lub AquaSeal® GreenStar. Nakładać 
wałkiem w następującym systemie: lakier wymieszany z farbą 

ch, w zależności od pożądanego 
nasycenia barwy. W każdym przypadku należy wykonać 
prawidłowe matowanie. Po każdej warstwie pozostawić na noc 
do wyschnięcia (24 godz.). Im mniejszy dodatek farby i im więcej 
warstw, tym bardziej jednolity wygląd. Zaleca się, aby nachodzące 
na siebie miejsca przy  nanoszeniu wałkiem (w ramach tej samej 
warstwy) przy każdej następnej warstwie przesuwać. 

Powierzchnie do całkowitego pokrycia należy polakierować  
AquaSeal® GreenStar z dodatkiem ok. 

2KPU Spielfeldmarkierungsfarbe. Dokładnie 
wymieszać. Kolorowy lakier nałożyć wałkiem w 1–2 warstwach. 
Po każdej warstwie należy przeprowadzić prawidłowe 

Po każdej warstwie pozostawić na noc do 

Nie przeszlifować zabarwionych farbą powierzchni. Na 
ostatnią wartwę lakieru nałożyć AquaSeal® 2KPU Sport 

AquaSeal® GreenStar. 

należy przeprowadzić próbne barwienie i uzyskać 
o położeniu bezbarwnego lakieru na 

barwione powierzchnie, ze względu na własny kolor lakieru, może 
dojść do niechcianych  różnic w kolorze,  

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją techniczną  
AquaSeal® GreenStar. 

wilgotności względnej powietrza: 

po 24 godz. 

150 mb linii, wg zużycia pkt. 2 

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym 
miesiące.  
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Ogólna wskazówka 
Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję 
użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany 
przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta 
instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami 
rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami 
obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. 
Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i 
pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez 
Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. 
Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w 
tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co 
wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.   
 
 Odnośniki 
Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część 
składowa niniejszej informacji technicznej: 
 

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do 
parkietu. 

- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych 
podłóg 

- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy 
(Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji) 

 
 


