
 
 
 
 
 

 
Farba Aqua-Seal®2K-PU 

do linii boiskowych 
 
Opis produktu  wodna, dwuskładnikowa farba na bazie poliuretanów, przeznaczona do malowania linii boiskowych w 

halach sportowych, jak również do zabarwiania lakieru Aqua-Seal 2K-PU Sport. 
 Giscode W2/DD+ 
   
 Paleta barw   biały ok. RAL 9010 – tenis 3 puszki  pomarańczowy  ok. RAL 2004 – piłka ręczna 4 puszki 

czarny  ok. RAL 9005 – koszykówka 3 puszki żółty   ok. RAL 1007 – piłka ręczna 4 puszki 
niebieski ok. RAL 5010 – siatkówka 1 puszka czerwony  ok. RAL 3000 – piłka ręczna 4 puszki 
zielony  ok. RAL 6010 – badminton 1 puszka 
Zużycie w oparciu o standardowe linie boiskowe. 

  
Zastosowanie  Farbę Aqua-Seal 2K-PU należy wymieszać w stosunku 10:1 z utwardzaczem 2K-PU. Nałożyć pędzlem lub 

wałkiem ciągu 2 godzin. Przygotować tylko potrzebną ilość! 
 
Sposób użycia: 
 

Malowanie   Gruntowanie wałkiem  Aqua-Seal FlexPrimer– schnięcie przez noc, bez matowania 
linii boiskowych  1 warstwa lakieru wałkiem Aqua-Seal 2K-PU Sport – schnięcie przez noc, matowanie 
   Linie boiskowe   Farba Aqua-Seal 2K-PU – schnięcie przez noc, matowanie 

         Nie przeszlifować farby!  
            2 warstwa lakieru wałkiem Aqua Seal 2K-PU Sport  
 

Przy malowaniu linii boiskowych należy przykleić specjalną taśmę, która ma zapobiegać ewentualnemu 
„rozlewaniu się” farby. W zasadzie wystarczy nałożyć 1 grubą warstwę farby, aby uzyskać pożądany efekt. 
Uwaga: Taśmę zaraz po przyschnięciu ostrożnie usunąć, aby uzyskać ostry obrys linii. 
 

Lazurowanie  Można barwić całe powierzchnie (np. pola karne). W zależności o intensywności barwy, jaką chcemy 
powierzchni  uzyskać dodajemy od 1% do 10% farby. Dokładnie wymieszać farbę z lakierem Aqua-Seal 2K-PU Sport. 

Nakładać wałkiem 2- 3 warstwy, w zależności od pożądanego nasycenia barwy. Po każdej warstwie 
pozostawić na noc do wyschnięcia (24 godz.) i wykonać matowanie. 
Im mniejszy dodatek farby i im więcej warstw, tym bardziej jednolita wygląd. Zaleca się, aby nachodzące 
na siebie miejsca przy  nanoszeniu wałkiem (w ramach tej samej warstwy) przy każdej następnej warstwie 
przesuwać. 

 
Całkowite krycie  Lakier 2K-PU Sport  z 30-40% dodatkiem farby dokładnie wymieszać. Nakładać wałkiem 1-2 warstwy. 
farbą powierzchni  Po każdej warstwie pozostawić na noc do wyschnięcia (24 godz.) i wykonać matowanie. 

 
Specjalne wskazówki  Ważne: Matując nie przeszlifować się przez barwioną powierzchnię. 
 Jako ostatnią warstwę nałożyć bezbarwny Aqua-Seal 2K-PU Sport.  
 

Uwaga: W każdym wypadku należy przeprowadzić próbne barwienie i uzyskać akceptację zleceniodawcy  
po położeniu wszystkich warstw z bezbarwnym 2K-PU włącznie. 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją techniczną Aqua-Seal 2K-PU Sport. 

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

Pyłosuchość  - po ok. 1-2 godz. Nakładanie następnej warstwy - po 24 godz.  
 

Zużycie    Puszka na ok. 9-12 m² lub ok. 120-150 mb linii boiskowych według zużycia w pkt. 2 
 

Składowanie/  W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, przez przynajmniej 12 m-cy. 
Transport    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odnośniki   - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. 

- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg. 
- Karta charakterystyki 
- Informacje techniczne produktów 

 
Ogólne zalecenia: W halach sportowych podłogi elastyczne funkcjonują w szczególnych warunkach, które należy uwzględnić. 

Z tego też względu ważnym jest, żeby jednego dnia nakładać nie więcej niż jedną warstwę lakieru 
wodnego. 24-godzinny czas schnięcia przy odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia powinien 
zagwarantować odpowiednią wilgotność drewna.  

 
Ten sposób pracy pozwoli uniknąć uszkodzenia parkietu w wyniku jego pęcznienia! 
 

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić 
żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną. 
 


