
 

 

 

INFORMACJA TECHNICZNA 

LINIE POD LAKIER HARTZLACK SUPREME PRO SPORT PÓŁMAT 

Linie HartzLack Supreme Pro Sport  to jednoskładnikowe farby na bazie żywicy  alkidowej 
uretanizowanej w układzie rozpuszczalnikowym z dodatkiem środków pomocniczych najwyższej 
jakości, przeznaczone do lakierowania powierzchni drewnianych. Do malowania linii boisk, pól itp. 

Zastosowanie Lakierowanie powierzchni drewnianych, do malowania linii  boisk, pól  itp 

Kolory wg K7 CLASSIC Czerwony – RAL 3020, biała – RAL 9016, żółty – RAL 1018, niebieski – RAL 
5015, zielona – RAL 6016, czarna – RAL 9011. 

Kolory linii są zbliżone do kolorów RAL K7 Classic, jednak idealna zgodność 
z paletą RAL nie jest możliwa ze względu na specyfikę lakierowanego 
podłoża, drewna. 

Zalecenia i wskazówki 
dotyczące 
przygotowania i 
aplikacji linii Supreme 
Pro Sport 

- Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania powinny być 
czyste, suche (wilgotność drewna 12 – 15%), bez plam z tłuszczu, wosku 
czy silikonu oraz odpylone.  
- Stare powłoki lakierowe należy usunąć.  
- Ubytki w podłożu należy zaszpachlować HartzLack Fugenfiller w 
połączeniu z pyłem drzewnym. 
- W celu usunięcia zanieczyszczeń w postaci tłuszczu lub żywicy, należy 
powierzchnię przemyć benzyną lakierniczą i odczekać do jej całkowitego 
odparowania. 
-  Lakierując podłogi nie stosować podkładu nitrocelulozowego, gdyż 
mogą wystąpić problemy z przyczepnością 
- Pola i linie do gry należy dokładnie okleić taśmą np. tesa Classic, Sccotch 
3434, Scotch 2363, 3M . Taśmę mocno docisnąć 

- Linie przed aplikacją należy dokładnie wymieszać , w celu uzyskania 
jednolitej konsystencji, najlepiej jakimś patykiem. 

-  Aplikację prowadzić w temperaturze otoczenia 15 – 25oC. Produkt 
należy nakładać równomiernie wałkiem lub pędzlem. 

- Linie Supreme Pro Sport nanosić zawsze jako przedostatnią warstwę. Na 
Linie Supreme Pro Sport należy nanieść ostatnią warstwą lakieru 
nawierzchniowego Supreme Pro Sport 

- Kolejne warstwy nakładać po stwierdzeniu braku kleistości warstwy 
poprzedniej, tj. w odstępach czasowych wynoszących około 16 godzin 
(niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas 
schnięcia produktu). 

- Zalecana ilość warstw: 1 – 3 (w zależności od oczekiwanego efektu 
końcowego). 

-Taśmę należy odkleić najpóźniej po wyschnięciu farby 



 

 

UWAGA: W trakcie malowania należy mieszać co jakiś czas lakier, aby 
zapobiec osiadaniu składników. 
 

Zalecany system 
lakierowania 

- aplikacja 1 lub 2 warstw lakieru HartzLack Supreme Pro Sport; 
- matowanie 
- aplikacja 1 – 3 warstw Linie Supreme Pro Sport  (w wybranym kolorze) 

- aplikacja końcowej warstwy bezbarwnego lakieru nawierzchniowego 
HartzLack Supreme Pro Sport 

Zalecenia dotyczące 
pielęgnacji 

-  Należy unikać zanieczyszczeń w postaci piasku oraz obciążeń podkutym 
obuwiem. 
-  Nogi stołów, krzeseł itp. powinny być zabezpieczone filcem.  
-  Należy stosować odkurzacz ze specjalną końcówką do powierzchni 
lakierowych. 
-  Do pielęgnacji stosować środki o neutralnym pH. Powierzchnię 
polakierowaną zmywać w taki sposób aby pozostało jak najmniej wody ze 
środkiem myjącym.   

Wydajność/ zużycie 
materiału 

Wydajność: 8-10 m2/l (w zależności od warunków zewnętrznych, 
zastosowanych narzędzi i koloru). Jeden litr linii  wystarcza na 
pomalowanie ok. 150 do 200 m linii szerokości 5 cm 

Narzędzia Wałek z krótkim włosiem lub pędzel 

Matowanie Linii Supreme Pro Sport nie należy matować. Istnieje 
prawdopodobieństwo przetarcia. Kolorowy pył ze szlifowania jest ciężki 
do  usunięcia z powierzchni. 

Rozcieńczalniki Produkt jest gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać 

Czas schnięcia Ok. 16 godzin w zależności od warunków otoczenia 

Czyszczenie narzędzi Benzyna lakiernicza 

Opakowanie 1 litr 

Termin ważności 6 miesięcy od daty produkcji 

Dodatkowe informacje Linie są kompatybilne również do lakieru HartzLack Supreme Pro wersja 
połysk, mat oraz Lakieru HartzLack Heavy Duty wersja połysk, półmat i 
mat 

 


