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Beskrivning 
AquaSeal® SportMarking Color är en tvåkomponentsfärg 
baserad på vattenhaltiga polyuretansystem för parkett i 
sporthallar för framtagning av märkningslinjer och för 
infärgning av AquaSeal® Sport ochAquaSeal® GreenStar. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: W3/DD+ 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Kulörer 
Vitt  RAL 9010 Tennis: cirka 
2 burkar 
Orange RAL 2004 Handboll: cirka 2 burkar 
Svart RAL 9005 Basket:  cirka 2 burkar 
Gult RAL 1007 Handboll:  cirka 2 burkar 
Blått RAL 5010 Volleyboll:  cirka 1 burk 
Rött RAL 3000 Handboll:  cirka 2 burkar 
Grönt RAL 6010 Badminton:  cirka 1 burk 
 
Angivna kvantiteter baseras på standardlinjerna i en 
standardhall. 
 
Användning 
AquaSeal® SportMarking Color blandas med AquaSeal® 
Härter i förhållandet 10:1. Därefter kan blandningen strykas 
eller rullas på och är klar för vidare bearbetning inom 2 
timmar. Blanda bara ihop de mängder du behöver! Följande 
arbetssätt har visat sig fungera bra: 
 
Markeringslinjer 
 
Variant 1 (på parkett) 
Grundning med 
AquaSeal® FlexPrimer eller AquaSeal® ExoBloc 
 Låt torka över natt 
 Ingen mellanslipning 
 
Stryka på första lackskiktet med roller 
AquaSeal® Sport eller AquaSeal® GreenStar 
  Torkar över natten, 

standarmässig mellanslipning 
 
Spelplansfärgen målas på  
AquaSeal SportMarking Color 
 Låt torka över natt 
 Standarmässig mellanslipning 
 (ingen genomslipning!) 
 
Stryk på andra lackskiktet med roller  
AquaSeal® Sport eller AquaSeal® GreenStar 
 
Variant 2 (på elastiska golvbeläggningar) 
Grundrengöring med Brilliance ElasticCleaner 
Brilliance ElasticCleaner får torka helt 
 
Spelplansfärgen målas på  

AquaSeal SportMarking Color 
 Låt torka över natt 
 
Stryk på lackskikten med roller 
1-2 skikt med AquaSeal® ElasticStar 
 
Markeringslinjerna avgränsas med lämplig tejp, som måste 
fästas ordentligt för att förhindra att färgen tränger igenom. 
Det brukar räcka med en mättad strykning med roller eller 
pensel för att få en täckande markeringslinje.  
Obs! Dra bort tejpen försiktigt medan markeringsfärgen 
fortfarande är fuktig. Då får du ett snyggt resultat. 
 
b) Ytmålning, laserande 
Med denna teknik kan hela områden (t.ex. straffområden etc.) 
målas om så önskas. Tillsätt 1 till max. 10 % AquaSeal® 
SportMarking Color beroende på vilken färgintensitet som 
önskas. Blanda ner färgen ordentligt i AquaSeal® Sport eller 
AquaSeal® GreenStar. Följande system används med roller: 
Färgen som blandats med förseglingen appliceras med 2 - 3 
strykningar beroende på vilken färgintensitet som önskas. I 
varje fall ska en standardmässig mellanslipning utföras. Varje 
skikt ska torka över natt (24 timmar). Som regel gäller att ju 
mindre färg som tillsätts och ju fler strykningar man gör, desto 
jämnare färgeffekt får man. Ett gott råd är att förskjuta 
överlappningen för varje strykning när man rullar på färgen. 
 
Ytmålning, täckande 
De stora färgade ytorna förseglas med AquaSeal® Sport 
eller AquaSeal® GreenStar som blandats ut med 30–40 % 
AquaSeal® SportMarking Color. Rör om ordentligt. Stryk 
på 1 -2 lager färgförsegling med roller. Efter varje strykning ska 
en standardmässig mellanslipning utföras. Varje skikt ska 
torka över natt (24 timmar). 
 
Specaltips 
Obs! Slipa inga ytor som har samma färg som spelplanen. 
Stryk på den sista förseglingen med AquaSeal® Sport farblos 
eller AquaSeal® GreenStar.  
 
Obs! I vilket fall som helst bör man göra en färgtest på plats 
och få kundens godkännande. Färglös övermålning av 
skuggiga ytor kan resultera i oönskade färgavvikelser på 
grund av lackens egen färg. 
 
Studera även databladen om AquaSeal® Sport, AquaSeal® 
GreenStar, Brilliance ElasticCleaner och  AquaSeal® 
ElasticStar. 
 
Torktid 
Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet: 
Grepptorr efter 1 till 2 timmar 
Övermålningsbar efter 24 timmar 
 
Åtgång 
En burk räcker till cirka 9-12 m² eller cirka 120-150 löpmeter 
linje, ungefärlig förbrukning per standardplan, se avsnitt 
Kulörer. 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 12 månader. 
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Allmän information 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar 
använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får 
endast användas av utbildade parkettläggare under 
iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i 
enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt 
aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i 
det land där produkten ska användas. Specifikationerna i 
tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (parkett- 
och träbeläggningsarbeten) och DIN 18365 
”Bodenbelagsarbeiten” (golvbeläggningsarbeten), datablad 
och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska 
BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska 
beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur 
produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte 
är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av 
Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering 
och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok 
befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin 
garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren 
för dess hantering granskas av fackexpertis. 
 
Korsreferens 
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i 
detta datablad: 
 
- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker 

och liknande produkter 
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv 
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad) 
 
* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra 
trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av 
den tekniska publikationen den senaste versionen av det 
tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker 
anpassas alltid om det finns nytryckning. 
 


