Ismålningsutrustning
Till Crystal Ice Colors - produktgrupp tillhör förutom isfärger också ismålningsutrustning i olika storlekar. Modell
520L är anpassad till ishallar och den är tillverkad att blanda och måla speciellt Crystal White -isfärg. Modell 1200L
är anpassad till stora isbanor och bandy. I sortiment ingår också ryggsprutor och ”paint stick” -utrustning för målning
av linjemärkningar på isytan.
Det år också möjligt att hyra utrustningen eller att beställa hela jobbet inkl. allt, meg färg och målning färdigt gjort.

Ismålningsutrustning 520L
Ismålningsutrustningen 520L levereras som ett komplett system. Jobbet kan
börja när man har kopplat samman systemet och fyllt bensintanken. Då kan
blandningen av målfärgen starta.
Huvudkomponenter för ismålningsutrustning 520L är:
– Blandningskärl med lock och med en mängdskala vid sidan av kärlet
– Blandningspump med 5,5 l Honda motor
– Armatur samt rörsystem till blandningskärlet
– Slang med slangupprullare på vagn
– Spraybom färgspridare med speciella dropplås utrustade sprutor, samt
– Lättviktsram utrustad med hjul för lättare manövrering av spraybommen

Med en rätt utrustning är
resultatet professionel.

Lättviktsramen med hjul.

Som en tilläggsutrustning har vi en minispaybom som är gjord för att måla sargkanten
samt för täckning av befintliga reklam.
Mini-spaybommen har endast två sprutor som
gör det lätt att kontrollera målningen.
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Ismålningsutrustning 1200L
För större isbanor har vi ismålningsutrustning med 1200 liter blandningskärl.
Utrustningen är bygd på en kraftig faner skiva som man kan vid behov flytta
på en kärra.
Målningsutrustningen är tillverkad speciellt för större isytor, som t.ex bandy
banor. Att måla med utrustningen är enkelt och väldigt smidigt då själva spray
bommen är bred och har specialdysor utrustade med droplås som gör att
själva målningen blir smidigare utfört.
Huvud komponenter för 1200L ismålingsutrustningen består av:
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- 1200 liter blandningskärl som har en skjutbar skyddslock
- Blandningspump med 5,5 l Honda mootor
Bandyfinalen på Friends Arena
- Armatur samt rörsystem för blandningskärlet
målades med Crystal Ice isfärg och
- Extrabred spraybom vars ramkonstruktion är byggd på kraftig fanerfiberskiva
1200L ismålningsutrustning.
- Special dysor med dropplås som sprider färgen jämt över den målade ytan
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Förbättrad synlighet för bollen
skapade mycket positivt feedback
både från spelare och publik.

Ismålning på Raksila bandy arena utfördes med en 4-hjuling med en släpvagn. Utförandetiden var 4 timmar / 2
personer. Efter målning av isen skyddades med den extra lager av kallvatten.

Ryggspruta 16L och paint stick
Ryggsprutan används för att måla små isytor och linjemärkningar. Det är ett utmärkt
vertyg när annonser måste täckas med vit färg. Sprutan levereras med två olika
munstycken. Både Crystal Ice white och Crystal colors kan spridas med ryggsprutan.
Paint stick kan fästas till ryggsprutan med en snabbkoppling. Paint stick -utrustningen
används när man målar linjemärkningar på isytan. Färgen flyter jämt från färgkudden
på isytan. Färgkudden är lätt att förnya när behövs.
Båda enheterna kan säljas antingen tillsammans eller separat.
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