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Názov výrobku:  FARBA NA ZNAČENIE 

Zaradenie výrobku:      špeciálne farby a prípravky 

Stručný popis výrobku: farba na značenie trávnatých a i. plôch 
 
 

Použitie: bezrozpúšťadlová rýchlo zasychajúca vysoko biela vodou riediteľná farba na označovanie trávnatých plôch 

určená predovšetkým na lajnovanie športovísk ako sú ihriská na futbal, softbal, ragby, tenis, baseball, golf a na 

označovanie ostatných voľnočasových trávnatých plôch. Farbu je možné použiť aj na ihriskách s pieskom, antukou a 

pod.  Farba je neškodná pre ľudí, zvieratá i rastliny. 

 

Odtieň: biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo KOLORKA FORTE (max. do 

pomeru 1: 5 dielom farby). 

 

Riedidlo: voda (pitná) 

 

Nanášanie: aplikovateľná bežnou značkovacou technikou -striekacími alebo valcovými (bubnovými) lajnovacími 

vozíkmi. 

 

Výdatnosť: závisí od použitej aplikačnej techniky, kvality trávnika a požadovanej krycej schopnosti. 

 

Podklad: najlepšie suchý, prípadne mierne vlhký. 

 

Aplikačná teplota: teplota hmoty, prostredia a podkladu sa musí pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii pohybovať v 

rozmedzí +5 až +30 ° C. 

 

Príklad aplikačného postupu: 

1. Potrebné množstvo farby sa nariedi čistou vodou do požadovanej konzistencie podľa konkrétneho typu 

lajnovacieho zariadenia a požadovanej kryvosti (kontrastu). Pre valcové lajnovačky sa obvykle riedi v pomere 1: 1 

až 1: 3 (farba: voda), pre striekacie lajnovačky zvyčajne v pomere 1: 2 až 1: 5. Vyšší podiel vody znižuje kontrast 

a odolnosť farby voči poveternostným vplyvom.  

2. Nariedená farba sa starostlivo premieša a až potom aplikuje.  

3. Všetky zariadenia a pomôcky pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu a po práci umyť vodou. Počas 

aplikácie je potrebné nariedenú zásobu farby občas premiešať. 

 

Skladovanie: pri +3 až +30 ° C. Nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením. Výrobok si v pôvodnom 

neotvorenom balení uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (EXP.), t. j. do 36 

mesiacov od dátumu výroby. Po zriedení vodou je nutné farbu spotrebovať, zriedená farba je náchylná na 

mikrobiologické napadnutie a sedimentáciu. 

 

Balenie: podľa aktuálnej ponuky - pozri cenník 

 

Vlastnosti náterovej hmoty: 

Obsah neprchavých látok  -sušina (STN EN ISO 3251, 

105 °C, 60 min.) 

≥52 % hmotnostných 

≥32 % objemových 

Hustota výrobku cca 1,5 g/cm3 

Zrnitosť jemná 

VOC* <1 g/l (low VOC) 

APEO** 0 g/kg (APEO-free) 

amoniak 
0 g/kg 

(ammonia-free) 
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*prchavé organické látky 

**alkylfenol-ethoxyláty 

 

Parametre zaschnutého náteru: 

Belosť (% MgO) ≥96 

Lesk (STN EN 1062-1) mat, trieda G3 

Priepustnosť pre vodnú paru (STN EN 1062-1) trieda V1 (vysoká) 

Hrúbka ekvivalentnej difúznej vzduchové vrstvy sd  

(STN EN ISO 7783) 

cca 0,06 m 

(pri DFT 90 µm) 

 

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC sú uvedené na obale tohto výrobku. Údaje 

uvedené v tomto technickom liste sú orientačné. Odporúčame odskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a 

podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu 

údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie 

technických listov sú na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu. 
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