
ENVIRONMENTÁLNY MÍĽNIK 
V OBLASTI TECHNOLÓGIE FARIEB
Značkovacia farba Impact XP je najmodernejšou farbou s 
možnosťou okamžitého použitia, určenou na značenie čiar. 
Farba Impact XP prináša do oblasti značenia športových ihrísk 
tú najvyššiu úroveň. Nie je potrebné žiadne miešanie, 
dávkovanie ani riedenie, keďže farba sa nanáša priamo z 
nádoby BEZ akéhokoľvek pridania vody.

Voda je v súčasnosti čoraz vzácnejšou komoditou. Používaním farby 
Impact XP tak v porovnaní s tradičnými riediteľnými farbami značne 
ušetríte finančné prostriedky, energiu a vodu.

Farbu Impact XP tvorí zmes jemných čiastočiek oxidu titaničitého, 
ktorá spolu so špeciálnymi spojivami umožňuje bezkonkurenčné 
pokrytie cieľového povrchu. Na vyznačenie čiar na futbalovom ihrisku 
štandardných rozmerov preto stačí použiť iba 1 liter farby.

Extrémne jemné rozprašovanie kvapiek farby má za následok silné 
naviazanie farby na oboch stranách čepele listu. Špeciálna 
pigmentácia zabezpečuje jasný biely a reflexný povrch, ktorý pri 
zasychaní výrazne zvyšuje viditeľnosť čiary.

Farba je navyše vysoko odolná voči zrážkam a rôznym 
poveternostným a terénnym podmienkam. Za bežných podmienok 
zaschne povrch farby v priebehu 10 minút.

TRYSKA
Špeciálne navrhnutá tryska bola 
vyvinutá s cieľom dosiahnuť 
požadované vlastnosti rozprašovania 
farby Impact XP. Priame previazanie 
farby s činnosťou trysky predstavuje 
zásadný pokrok v oblasti značenia 
športových povrchov

Vysokovýkonnú batériu 
možno jednoducho 
vybrať a nabíjať mimo 
vozíka.

Odnímateľný kryt poskytuje 
ochranu a umožňuje 
jednoduchý prístup k 
elektrickému systému.

Jednoduché tlačidlo vyp./
zap. pre okamžitú 
kontrolu dávkovania farby

Ľahko prístupná 
vyplachovacia páčka na 
odstraňovanie farby a 
čistenie trubíc

Odnímateľná nádoba na 
farbu pre nanášanie 
bežných tekutín

Ľahko prístupná fľaša na 
vodu pre zalievanie čerpadla 
(jediná voda, ktorá je 
potrebná pre prevádzku 
zariadenia)

Vysokovýkonné tlakové 
čerpadlo dodáva stály tlak 
pre kvalitné značenie čiar.

Vymedzovacie kotúče s 
predvŕtanými dierami pre 
rýchlu zmenu šírky čiary a 
predná nárazníková tyč na 
ochranu tryskového 
ústrojenstva

* Porovnanie je založené na sezóne s 35 týždňami a pri použití bežnej, vodou riedenej farby 
v pomere 4:1 (vrátane vyčistenia). ** Pri porovnaní značenia štandardného futbalového 
ihriska pomocou vozíka iGO s plnou náplňou farby Impact XP oproti značkovaciemu vozíku s 
plnou náplňou riediteľného koncentrátu v pomere 4:1.

MNOŽSTVO VODY POTREBNÉ NA OZNAČENIE 
JEDNÉHO FUTBALOVÉHO IHRISKA KAŽDÝ TÝŽDEŇ 

POČAS SEZÓNY*

POČET FUTBALOVÝCH IHRÍSK, KTORÉ MOŽNO  
OZNAČIŤ POMOCOU ZARIADENIA S PLNOU NÁPLŇOU**

dokonalé čiary... 
neprekonateľná kvalita

Množstvo ocenení

Najvyššia úroveň značenia čiar

Prečo je               is  výnimočný

ŠETRÍ VODU!

ŠETRÍ ENERGIU!

BEŽNÁ
RIEDITEĽNÁ FARBA

BEŽNÝ
ZNAČKOVACÍ VOZÍK

400 LITROV5 LITROV

15
IHRÍSK

2-3
IHRISKÁ



Ocenená farba 
Impact XP... stačí 

len vložiť!

Vyznačenie čiar až na
15 futbalových ihriskách 

bez dopĺňania!

NOVÉ  VRECKO NA FARBU
Tekutú farbu Impact XP teraz dostať v
jedinečnom plastovom „vrecku na farbu“ s obsahom 
5 litrov. Tento obal v tvare vrecka má uzatvárateľné 
hrdlo a umožňuje priame dávkovanie farby z nádoby 
do vozíka iGO pomocou trubice. Po vyprázdnení 
možno obal jednoducho vyhodiť do komunálneho 
odpadu.

Pokročilý značkovací vozík štvrtej generácie, teraz aj s 
predĺžiteľnými prednými vidlicami. Zariadenie sa vyznačuje 
rýchlosťou, rôznymi možnosťami nasadenia a jednoduchou 
údržbou.

Značkovací vozík Impact iGO umožňuje vysokotlakové 
nanášanie farby Impact XP na povrch s cieľom zakaždým 
dosiahnuť jasné a konzistentné čiary.

Hoci má sofistikovaný dizajn, jeho prevádzka a údržba je 
nenáročná. Obsahuje množstvo pokročilých prvkov, ako 
napríklad vysokotlakové čerpadlo, predvŕtané 
vymedzovacie kotúče a odnímateľnú nádobu na farbu.
Batériu možno v prípade potreby jednoducho vybrať a 
nabíjať mimo vozíka.

Značkovací vozík iGO umožňuje dva spôsoby používania.
Vozík slúži na okamžité nanášanie farby Impact XP priamo 
z nádoby. Taktiež je však možné vykonať rýchlu úpravu a 
používať riediteľnú farbu. Na existujúcu základňu sa 
jednoducho umiestni špeciálne navrhnutá nádoba,
do ktorej sa zaskrutkuje nasávací bodec a farba je 
pripravená na striekanie.

Impact iGO má kapacitu na dve 10-litrové fľaše ALEBO tri 
nové 5-litrové „vrecká na farbu”. Nádoby sú upevnené na 
základni s priehradkami, ktorú možno ľahko vybrať.
Pri použití vozíka Impact XP dokáže obsluhujúci pracovník 
vyznačiť až 15 futbalových ihrísk bez toho, aby sa musel 
vracať a dopĺňať farbu. V prípade nanášania bežnej 
riediteľnej farby sa pracovník musí vrátiť po vyznačení 
dvoch futbalových ihrísk, aby namiešal a doplnil farbu. V 
blízkosti sa navyše vyžaduje dostupný zdroj vody.

• Vysoko koncentrovaná tekutá farba,
pripravená na okamžité použitie

• Nie je potrebná žiadna voda, žiadne
miešanie, žiadne nalievanie

• Obrovská úspora pri používaní
vzácnej komodity – vody

• Na označenie štandardného
futbalového ihriska stačí iba 1 liter

• Dôkladne farbí trávnaté aj pevné

• Za bežných podmienok zaschne
do 10 minút

• Navrhnutý na okamžité používanie spolu
s farbou Impact XP

• Možnosť  úpravy aj na používanie spolu s
bežnými riedenými farbami

• Vysokotlakový systém pre dôsledné
nanášanie farby

• Predvŕtané vymedzovacie diery pre
jednoduchú zmenu šírky čiary

• Predĺžiteľné predné vidlice pre ešte 
vyššiu úroveň variability

• Jednoducho odnímateľná batéria s
rôznymi možnosťami nabíjania

• Pohodlný prístup k všetkým dielom umožňuje
jednoduchú údržbu
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