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PRODUKT: EUROCOL MARKING 809

• Tvåkomponentsfärg för markering av linjer i idrottshallar

• Elastisk

• Mycket slitstark

• Färgkod för RAL-kalibrering: 

vit (9016), röd (3000), grön (6018), gul (1021), orange (2004), svart (9017), blå (5010), ljusblå (5012),

ANVÄNDNING

För färgmarkering på sportgolv i kombination med installationsbehandling t.ex. 863 Eurofinish Sport.

FÄRGSYSTEM

Sport Linjelängd Färg

Volleyboll Ca 81 m Blå

Handboll/Hockey Ca 236 m Orange/Röd/Gul

Basket Ca 207 m Svart

Tennis Ca 146 m Vit

Badminton Ca 100 m Grön

Inomhusfotboll Ca 183 m Orange/Röd

UNDERGOLV

Sportlinoleum ska rengöras; spellinjerna kan sedan appliceras direkt. Se separat instruktion för grundrengöring och 

ytbehandling.

ANVISNINGAR

• Rör noga före användning. Sporthallen ska vara väl preparerad och utmärkt med maskeringstejp.

• Maskeringstejpen måste sitta bra för att undvika att färgen sipprar igenom.

• Vid användning av tvåkomponent: blanda färgen med härdaren tills blandningen är helt homogen. Den blandade 

färgen kan sedan användas i ca 60 minuter vid 20 °C.

• Markeringarna ska göras med en 6 cm roller, och vanligtvis ska det räcka med ett lager färg. Vita och gula färger på 

mörkt underlag kan behöva ett andra lager med färg.

• För målning av större ytor rekommenderas att mer än en burk 809A blandas i en större behållare för att säkerställa 

god färgblandning.

• Applicera med oljevaxroller.

• Ta bort maskeringstejpen omedelbart när färgen har torkat för att säkert få raka/tydliga markerade linjer.
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TEKNISK DATA

Bas PU

Färg Enligt nödvändig färg

Textur Låg viskositet

Densitet Ca 1,125 g/cm³, beroende på färg

Rengöring Universalrengöring

Appliceringstemperatur 15–25 °C

Luftfuktighet 35–75 %, rekommenderar 45-65 %

Applicera med Fin roller 6 cm

Användning 60 lfm/l per arbetsprocess med 5 cm breda linjer

Blandningsproportioner 5 delar (vikt):  1 del (vikt)

Torktid 2–3 timmar *

Ytterligare applicering Inom 24 timmar *

Redo för intensiv användning Efter 48 timmar *

Tillåten lagringstid inom 12 månader i originalförpackning, stängd i normala temperaturer 

(5–30 °C)

Frostkänslighet Nej

Kod enligt GHS Ja, var uppmärksam på information i säkerhetsdatablad eller på förpackning

* Uppgifterna ovan har tagits fram i laboratoriemiljö.

   På grund av den stora variationen av olika användningsområden bör dessa data endast betraktas som standardvärden.


