
Karta produktu

FARBA DO ZNAKOWANIA BOISK 

CSA PolarWhite biała / koncentrat 

FARBA DO MALOWANIA CSA PolarWhite 

Informacja o produkcie 

Opis produktu Wysokiej jakości farba do malowania linii na boisku przeznaczona do oznaczania boisk trawiastych,

sztucznych, kortów tenisowych i powierzchni twardych. Przyjazna dla środowiska i roślin. Odporna

na opady deszczu. Rozpuszczalny w wodzie, wysoce wydajny koncentrat. 

Właściwości: 

 Nie zakłóca wzrostu trawy 

 Rozpuszczalna w wodzie, niskoemisyjna i bez zawartości rozpuszczalników 

      Doskonała siła krycia i bardzo wysoki stopień bieli o wyśmienitej jasności 

 Wysoka odporność na deszcz i ścieranie 

 Wyśmienita przyczepność i szybki proces schnięcia 

 Przyjazna dla środowiska i roślin, neutralna dla wód gruntowych 

 Wysoce wydajny koncentrat 

 Rozcieńczanie w wodzie w stosunku 1 : 4 do 1 : 6 

 Specjalna receptura z niskim stopniem ścieralności w 

pompach tłoczących i głowicach dysz w urządzeniach do 

oznaczania na mokro. 

Zastosowanie 

Przygotowanie 

podłoża 

Murawa, sztuczna trawa, boiska twarde. Może być stosowania na suchych i mokrych boiskach 

sportowych. 

Farbę do malowania CSA PolarWhite można stosować przy użyciu wszystkich dostępnych na rynku 

wózków do znakowania z opryskiwaczem. Po przycięciu murawy przed pierwszym znakowaniem 

farbę do malowania na trawie HAERING® rozcieńczyć z wodą w stosunku ok. 1 : 4. Przy kolejnych 

znakowaniach farbę do malowania na trawie rozcieńczać z wodą w stosunku ok. 1 : 4 do 1 : 6. 

Dane techniczne 

Skład Dyspersja polimerowa, dwutlenek tytanu, mineralne i naturalne wypełniacze, dodatki, woda. 

Gęstość Gęstość: ok. 1,5 g/cm³ 

Odcień Odcień: ekstra biała 

Opakowanie Pojemność opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 15kg 

Zastosowanie Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Rozcieńczać z czystą wodą. Temperatura materiału, podłoża i 

otoczenia od chwili zastosowania do całkowitego wyschnięcia nie powinna być niższa niż + 1 °C. 

Wydajność / proporcje 

mieszania 
Ok. 5 - 10 g/metr bieżący dla linii o szerokości 10cm. 15kg wystarcza na ok. 5 

cyklów oznaczania. Pierwsze oznaczanie: Proporcja mieszania 1: 4 części farby: 

woda Kolejne mieszania: Proporcja mieszania 1: 5 do 1 : 6 części farby: woda 

Dokładna ilość zużycia może różnić się w zależności od trawnika i metody rozprowadzania. 

Czyszczenie narzędzi Po użyciu natychmiast umyć w wodzie. 

Schnięcie Możliwość wejścia po kilku godzinach. Przy niskich temperaturach i wyższej wilgotności powietrza 

ten czas ulegnie wydłużeniu. 

Przechowywanie Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym, ale nie w warunkach mroźnych. Chronić przed 

bezpośrednim oddziaływaniem słońca i wysokich temperatur. Stabilność przechowywania w

dobrze zamkniętym opakowaniu oryginalnym ok. 12 miesięcy. 

Transport Nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu ADR. 



Karta produktu

FARBA DO ZNAKOWANIA BOISK 

CSA PolarWhite biała / koncentrat 

FARBA DO MALOWANIA NA TRAWIE Strona 1/2 

GISCODE 

Limit dla UE 

Oznaczenie / 

informacje dotyczące 

bezpieczeństwa 

Utylizacja 

BSW20 

Kat. (A/c): 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l 

VOC. Szczegółowe informacje w aktualnej karcie  charakterystyki. 

Do recyklingu oddawać tylko pojemniki opróżnione z resztek. Resztki materiału po wyschnięciu 

można zutylizować jako odpady domowe, płynne resztki oddać w punkcie zbiórki starych farb. 

Nasze zalecenia dotyczące zastosowania, które wydajemy na podstawie naszych doświadczeń dla wsparcia klienta/

użytkownika, są zgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej i praktyki. Są niewiążące i nie są podstawą dla żadnego 

umownego stosunku prawnego oraz dodatkowych zobowiązań wynikających z umowy zakupu. Nie zwalniają klienta z 

obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy nasze produkty są odpowiednie do przewidzianego celu zastosowania. Należy 

przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy zmiany służące postępowi technicznemu i ulepszeniu 

produktu. Wydanie niniejszej informacji technicznej skutkuje utratą ważności przez wcześniejsze wydania. 

Stan na dzień 27.02.2019r. 

Producent: Haering GmbH - Mühlstrasse 2-10 - 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet 
Telefon: 07130 / 4702-0 - Faks: 07130 / 4702-10 Email: info@haering.de - Internet: www.haering.de 

Dystrybutor: Centrum Sporu Amatorskiego Patryk Skrzypczyk, ul. K. Myrka 6/6, 59-220 Legnica 
tel. 667 705 065 | e-mail: biuro@csa-24.pl | www.bramkialuminiowe.pl
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