Označování hracích ploch

Pallmann sport - color 2K
2složková barva na vodní bázi k vyznačování čar na sportovních podlahách.

Použití:

Vlastnosti výrobku / přednosti:

Pallmann SPORT-COLOR 2K je 2složková barva na vodní bázi
k vyznačování čar hracích polí na sportovních podlahách
dle DIN 18032. Vhodný krycí lak je PALL-X SPORT 2K nebo
PALL-X 98 GOLD.

2složková barva na vodní bázi k vyznačování čar hracích polí
s velmi dobrou odolností vůči mechanickému a chemickému
zatížení.
na vodní bázi
jistota ve zpracování
rychlé schnutí
vysoká plnící schopnost
pouze k nanášení válečkem
GISCODE W 3/DD+
odpovídá TRGS 617

Upozornění:
Není doporučená k celoplošnému barvení. Barevné odstíny
jsou podobné barevné paletě RAL.

Standardní RAL-barvy:
RAL-1018
RAL-2004
RAL-3000
RAL-5010

žlutá
oranžová
červená
modrá

RAL-5012
RAL-6025
RAL-9016
RAL-9017

světle modrá
zelená
bílá
černá

Barvy k vyznačování čar hracích polí na sportovních podlahách
se nesmí přebrušovat.
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Technická data:
Druh balení: 			
Dodávané balení (A+B): 		
Skladovatelnost: 			
Poměr míchání: 			
Spotřeba na nanášenou vrstvu:
Teplota při zpracování: 			
Doba zpracování: 			
Přelakování: 			

umělohmotná láhev + dóza
1 + 0,1 l
12 měsíců
10 : 1
10 - 12 ml/bm (při šíři čáry 5cm)
18 - 25° C
2 hodiny*
po ca. 2-3 hod. *, max. do 24 hod.

*Při normálních klimatických podmínkách.

PALLMANN SPORT-COLOR 2K
Příprava podkladu:

Ochrana práce a životního prostředí:

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený brusného prachu, mastnot
a nečistot. Ošetřovací prostředky a vosky musí být beze zbytku
odstraněny.

GISCODE W3/DD+. Lak na vodní bázi ve smyslu TRGS 617 vhodný jako

Zpracování:

Likvidace odpadu:

1. Provést kompletní mezibrus nalakované plochy PALLMANN
mřížkou nebo Multi-lochpadem zr.100 – 120 pomocí
1kotoučové brusky.
2. Vyměřit si čáry hracích polí, oboustranně je oblepit
PALLMANN páskou pro sportovní barvy SPORT-COLOR 2K
a dobře zatlačit gumovým válečkem k povrchu. Nevhodná
lepící páska by mohla vést k poškození laku.
3. Obě nádoby před upotřebením nechat aklimatizovat na
doporučenou prostorovou teplotu, složku A dobře protřepat
a důkladně promíchat se složkou B.
4. Pallmann SPORT-COLOR 2K jednou až dvakrát nanést
PALLMANN nanášecím válečkem, lepicí pásky ihned odstranit
po nanesení barev (nejpozději do 6 hod., ve směru lakování,
od kraje k čáře).
5. Pallmann SPORT-COLOR 2K lze přelakovat lakem PALL-X
SPORT 2K nebo PALL-X 98 GOLD po ca. 3 hodinách (max.
do 24 hodin).
6. Nářadí po upotřebení očistit vodou.
Při velmi vysokém zatížení doporučujeme vždy nanést 3 vrstvy
vrchního protiskluzného laku. V případě, že jsou naneseny pouze 2
vrstvy vrchního laku, mělo by se aplikovat ca.120ml/m2 na 1 vrstvu.

Údaje o spotřebě:
Množství na 1 vrstvu: 		
10 - 12 ml/bm (při šířce čáry 5cm)
Vydatnost z 1 litru na nanesenou vrstvu:
83-100 bm

Důležitá upozornění:
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Originální balení je při mírně chladnějším uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem a teplotou vyšší než 40°C.
Namíchanou směs (složka A se složkou B) v nádobě těsně
neuzavírat - nebezpečí prasknutí nádoby a vystříknutí směsi!
Nejlépe zpracovatelné při 18 - 25° C, relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 35% - 65 %. Nízké teploty a vysoká
vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost
vzduchu zkracují dobu schnutí.
Čerstvě nanesené sportovní barvy k označování čar přelakovat
nejpozději do 24 hodin!
Pro zajištění dlouhodobého a rovnoměrného protiskluzu
podlahy je nutno povrch ošetřovat protiskluzným prostředkem Pallmann FINISH CARE STOP (Wischpflege Spezial).
Plochu vytírat jen navlhko (ne na mokro!) a vyhnout se
stálému vystavení podlahy mokru!
U netypických druhů dřevin (např. exotické) si vyžádat
odborné technické poradenství.
Doporučujeme dbát mimo jiné na následující normy a
doporučení: DIN 18 356 „Parketářské práce“ a DIN 18032,
díl 2 „Součinitel smykového tření“ (EN 14904).
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náhrada za silně rozpouštědlové prostředky pro povrchovou úpravu parket.
Při zpracování používat ochranný krém na pokožku a dobře větrat..

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Nevylévat do
kanalizace, do vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby beze zbytku
vyprázdněné a bez kapek, jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky
jakož i shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s
vytvrzenými zbytky obsahu stavební odpad.
Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost
současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a
způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo
ovlivněny. Kvalita Vaší práce závisí proto ve Vašem odborném posouzení
staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní
zkoušky nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro
kladení od výrobce podlahové krytiny.
Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané
technické listy svoji platnost.

