
HP SPORTSLINE 
PRODUKTINFORMATION

GENEREL BESKRIVELSE

HP SportsLine er en 2-komponent vandbaseret maling, der anvendes til opstregning af

liniemarkeringer samt farvning af andre arealer på trægulve i gymnastiksale og

sportshaller.

Anbefales til brug på gulve, som tidligere er lakeret med Junckers HP Sport samt på

nyinstallerede Junckers gulve. HP SportsLine skal blandes med tilhørende hærder før

brug.

HP SportsLine er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske

sto er i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Kun til erhvervsmæssig brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 2-komponent vandbaseret maling.

Emballagestørrelser: 
2,3 liter (2+0,3) i farverne hvid, gul, rød, blå, grøn og sort. 

4,6 liter (4+0,6) i farven nordic (tranparent hvid farve).

Blanding af farver: Produkterne kan blandes indbyrdes til andre farver. For at undgå farveforskelle anbefales at anvende farver fra samme

produktion. Hvis farver skal tones, blandes den nødvendige mængde inden påføring begyndes. 

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 6-8 m² pr. liter. 

Banemarkeringslinjer: 120 m i 5 cm bredde: Ca. 1 liter. 

Håndboldbane: Ca. 2 liter. 

Basketballbane: Linjer ca. 2 liter. Sikkerhedszone ca. 26 liter.

Blanding: 10 dele maling blandes med 1½ del hærder.

Før påføring: 
Omrør/ryst malingen grundigt til alt bundsat materiale er opløst. 

Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder. 

Lad blandingen hvile i 10 minutter. 

Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel eller korthåret lakrulle. Ved påføring må malingen ikke hældes direkte ud på gulvet.

HP SportsLine  
Produktinformation

Sport F 8.1

Manufacturer: 
Junckers Industrier A/S 
www.junckers.com 
 
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com 
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com 

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk 
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com 
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr 
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es 
Junckers S.r.I. +39 348 4405255 / info@junckers.it 
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de 

F 8.1
2022-05-12
Replacement Of
2022-03-15

1 / 3



Over adetemperatur: 15-25 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: 
Før genlakering med Junckers HP Sport: 16 timer. 

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

RF: Vandige produkter har en vis klæbee ekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på

højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Forberedelse af ubehandlede/afslebne gulve: 1 lag GrundLak, ca. 10 m²/liter + 1 lag HP Sport, ca. 10 m²/liter.

Forberedelse af tidligere lakerede eller nye fabrikslakerede gulve: Vask gulvet med LakRens Supreme + mellemslib.

Afdækning og påføring af stregmaling: 
Afdækning med tape og forsegling af tapekanter med HP Sport 

+ 1 lag HP SportsLine i de afmærkede områder, ca. 6-8 m²/liter 

+ 1 lag HP Sport på hele gulvarealet, ca. 10 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Forberedelse af ubehandlede/afslebne gulve: 
Over aden skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Slibestøv

fjernes ved støvsugning.

Påfør et lag Junckers GrundLak og lad lakken tørre.

Derefter slibes med nt sandpapir korn 150-180 i træ brenes længderetning.

Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med klud hårdt opvredet i rent vand.

Påfør herefter 1 lag Junckers HP Sport.

Lad tørre 24 timer og fortsæt som anvist under ”Afdækning og påføring af stregmaling”.
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Forberedelse af tidligere lakerede/nye fabrikslakerede gulve: 
Det anbefales altid at udføre vedhæftningstest på et mindre areal inden opstregning af gulvet påbegyndes. Mal et par felter 2 gange med

4 timers mellemrum. Lad tørre i 24 timer og kontroller herefter vedhæftningen ved at skrabe med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen

er god, og over aden er pæn, kan gulvet opstreges. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal gulvet slibes til rent træ og fuldlakeres før

opstregning kan ske.

For at opløse gamle sæberester afvaskes gulvet først med Junckers LakRens Supreme.

Mellemslib gulvet med nt sandpair korn 150-180.

Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Fortsæt herefter som anvist under ”Afdækning og påføring af stregmaling”.

Afdækning og påføring af stregmaling:

Afdæk med tape langs alle linier og arealer, som skal males.

Anvend en afdækningstape med lav aftrækningsstyrke. Vi anbefaler TESA 4334.

For at få en skarp farvekant uden udtværing og løbere skal du sikre dig, at tapen slutter helt tæt ved at trykke den godt fast.

Forsegl herefter kanterne med Junckers HP Sport.

Lad tørre minimum 1 time.

Derefter påføres 1 lag HP SportsLine i et jævnt tykt lag i de afmærkede områder.

Lad tørre i minimum 16 timer før afdækningstapen fjernes.

Når tapen er fjernet påføres på hele gulvarealet et lag Junckers HP Sport til beskyttelse af stregmalingen og for at opnå en

ensartet friktion.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter: 
F 5.3 - Junckers GrundLak 

F 8.2 - Junckers HP Sport 

F 10.3 - Junckers LakRens Supreme
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