
De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for 
malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. 
Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden 
varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå 
glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende. 
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Græsstribemaling Klar-til-brug
Maling til afstribning på græs- og grusbaner – klar-til-brug
Varenummer 133-003340 PR nummer 4088119

Produktbeskrivelse
Græsstribemaling Klar-til-brug er en maling tilsat særlige bindemidler 
og pigmenter, som er skånsomme mod græs og mod planter og som 
samtidig giver det ultimative resultat.

Her opnås fantastisk hvidhed, med bare en opstregning. 
Malingen er hurtigttørrende og giver en særdeles holdbar streg.

Anvendelsesområder 
Malingen er færdigblandet og klar til brug i alle højtryksmaskiner. 
Særligt udviklet til arealer hvor der ønskes en meget hvid og tydelig 
streg, med anvendelse af en meget lille mængde maling. 
Forbruget er blot 1½-2 liter per fodboldbane.

Underlag
Græs- og grusbaner såsom fodboldbaner, tennisbaner og baner til 
f.eks. frisbee-golf, krolf, fodboldgolf, petanque, græslegepladser m.m.

Behandling 
Omryst/rør omhyggeligt før brug. Skal ikke fortyndes, klar til brug.
Påføres med højtryksmaskine. Rengør maskinen straks efter brug.

Bemærk:
Skal opbevares og transporteres frostfrit.
Sæt låg på umiddelbart efter brug.
Ved stænk i øjnene, skyl øjeblikkeligt med rent vand eller øjenskyller.

Type: Græsstribemaling 

Anvendelsesområder: 
Opstregning på græs og grus 

Bindemiddel: Styrenakryl 

Densitet: Ca. 1,25 kg/l ISO 2811 

Viskositet (v.20°C): DIN4 14-20 

Glans (v. 60° indfald): Ca. 3, helmat 

Forbrug: 1,5-2 ltr/bane afhængig af 
underlagets beskaffenhed, den 
anvendte dyse og påføringshastighed 

Tørretid: Ca. 30 minutter
Regnfast når tør 
Afhængig af de aktuelle forhold

Temperatur: Anvendes ved 5°C-25°C 
(underlag og omgivelser) 

Luftfugtighed: 
Bedst ved 60%-65% RF 
Min. 40% max. 80% RF 

Rengøring af værktøj: 
Vand og sæbe 

Opbevaring: 
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i 
direkte sollys og utilgængeligt for børn 

Holdbarhed: 
Mindst 24 måneder efter 
produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) 
ved korrekt opbevaring

Emballager: 10 liter  

Antal pr. kolli: 1 - 10 - 60 stk

Farver: Hvid 

VOC-værdi: <30 g/l 

EU VOC grænseværdi (2010): 
Kat A/i: 140 g/l 

CLP symboler: Ingen 
CLP signalord: Ingen 

MAL-kode: 00-1 
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