
Tekniskt datablad  

 
 

SolvSeal SportMarking Color 
 

Tryckt i 02/2023 -  sida 1 av 2 
 
Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 63 59 / 80 05 12 

 
Beskrivning 
SolvSeal SportMarking Color är en enkomponents 
lackfärg med snabbtorkande syntetiska hartser som bas för 
parkettgolv i sporthallar. Den används för att måla 
markeringslinjer och för att färga förseglade golv i sporthallar 
(ej för PU-baserade konstruktioner!) 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: KH1 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Färgnyanser 
Följande färgnyanser kan levereras: 
vitt  RAL 9010 Tennis: 4 burkar 
svart  RAL 9005 Basketboll: 4 burkar 
blått  RAL 5010 Volleyboll: 2 burkar 
grönt  RAL 6010 Badminton: 2 burkar 
orange  RAL 2004 Handboll: 6 burkar 
gult  RAL 1007 Handboll: 6 burkar 
rött  RAL 3000 Handboll: 6 burkar 
 
Angivna kvantiteter baseras på standardlinjerna i en 
standardhall. 
 
Särskilda anvisningar 
Förvara blöta trasor, svampar och annat arbetsmaterial i 
slutna behållare. Olja eller vax som kommer i kontakt med 
slipdamm, trasor etc. ska fuktas med vatten eller förvaras i 
låsbar hink eller kasseras på ett brandsäkert sätt – annars 
finns det risk för självantändning. Produkten i sig är inte 
självantändande! Läs och följ vår tekniska specialinformation 
nr 17! 
 
Användning 
SolvSeal SportMarking Color kan appliceras både med 
pensel och roller. SolvSeal Cleaner L91 KH-förtunning 
används för att späda färgen eller rengöra arbetsredskapen. 
Följande arbetsmetoder har visat sig vara effektiva, om man utgår 
från 3 strykningar med SolvSeal LT-Export Extra: 
 
a) Markeringslinjer på spelplanen 

- 1 strykning med SolvSeal LT-Export Extra 
- Lätt mellanslipning  
- Markeringslinje 
- 2 strykningar med SolvSeal LT-Export Extra 

 
                 eller 
 

- 2 strykningar med SolvSeal LT-Export Extra 
- Lätt mellanslipning  
- Markeringslinje 
- 1 strykning med SolvSeal LT-Export Extra 

 
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 när markeringsfärgen har torkat. 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 %SportMarking Color 
beroende på vilken färgintensitet som önskas. Blanda ner 
färgen ordentligt i SolvSeal LT-Export Extra. Följande 
system används med roller eller fasadpensel: 
 
Färgen som blandats med Siegel SolvSeal LT-Export Extra 
appliceras med 2 - 3 strykningar beroende på vilken 
färgintensitet som önskas. Glöm inte att mellanslipa den 
målade ytan före sista strykningen. Om torktiden är längre än 
15-18 timmar för varje färglager måste ytan alltid mellanslipas. 
Som regel gäller att ju mindre färg som tillsätts och ju fler 
strykningar man gör, desto jämnare färgeffekt får man. 
 
c) Ytmålning, täckande 
Spelplansmarkeringar 
De stora ytorna som ska målas med SolvSeal LT-Export Extra 
som blandats ut med cirka 30-40 % SolvSeal SportMarking 
Color. Rör om ordentligt. Stryk på 1 – 2 lager färgförsegling 
med roller. Om torktiden är för lång (längre än 15-18 timmar) 
krävs definitivt en mellanslipning. 
 
Obs!  
Slipa inga ytor som har samma färg som spelplanen. Den sista 
förseglingen med LT-Export Extra ska vara färglös. Det har 
visat sig vara bra att blanda i ytterligare 2 % spelplansfärg i 
det sista färgskiktet i det täckande färgområdet för att dämpa 
nyansen hos SolvSeal LT-Export Extra. 
 
Obs!  
I vilket fall som helst bör man göra ett färgprov på plats och 
låta kunden godkänna det. 
 
 Färglös övermålning av skuggiga ytor kan resultera i 
oönskade färgavvikelser (t.ex. på vita, röda väggar etc.) på 
grund av lackens egen färg. Därför bör man alltid prova 
färgtonen i förväg. 
 
Se även databladet för LT Export Extra. 
 
Torktid 
Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet 
Klibbfri: Efter 1-2 timmar 
Grepptålig: Efter 4-6 timmar 
Övermålningsbar: Efter 8-15 timmar 

 
Åtgång 
En burk räcker till cirka 6-8 m² eller cirka 80-100 löpmeter linje, 
ungefärlig förbrukning per standardplan, se punkt 2. 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 24 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 
beaktande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet 
med rådande hantverksbestämmelser, 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 
kubbgolvsarbeten) 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 fackman. 
 
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 förseglade/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. 
 
 
 
 
 
 

 
 


