Jäämaalauslaitteet
Crystal Ice Colors -tuoteryhmään kuuluu maalien lisäksi myös maalauslaitteistot. Valmistamme kahden eri kokoluokan
järjestelmiä; malli 520L on tarkoitettu jäähalleihin ja malli 1200L isoille ulkokentille. Molemmat laitteistot on suunniteltu
käytettäväksi Crystal White -jäämaaleilla maalaamiseen. Tuotevalikoimassa on myös reppuruiskut ja linjamerkintöjen
maalaamiseen tarkoitettu ”paint stick ” -laite.
Jäämaalauslaitteita on mahdollista myös vuokrata meiltä tai koko jäämaalaus on mahdollista tilata valmiiksi tehtynä.

Malli 520L jäähallikäyttöön
Maalauslaite toimitetaan täydellisenä järjestelmänä. Maalaaminen voidaan
aloittaa järjestelmän kasaamisen, polttoainesäiliön tankkaamisen ja maalin
sekoittamisen jälkeen.
Maalauslaitteiston pääkomponentit ovat:
Kannellinen sekoitussäiliö 520 litraa mitta-asteikolla
Sekoitussäiliön putkisto ja putkiyhteet
Polttomoottorilla toimiva keskipakopumppu
Letkukelalaitteisto ja letku
Maalauspuomi, jossa on 14 kpl tippalukolla varustettua erikoissuutinta
Puomin runkorakenne sisältäen kaksi pyörää siirtelyn helpottamiseksi

Lisävarusteena on saatavilla reunojen
maalaukseen ja mainosten peittoon
tarkoitettu mini-puomi.
Mini-puomissa on vain kaksi suutinta
ja maalisuihkun tarkka kohdistaminen
onnistuu helposti sen avulla.
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Malli 1200L jääpallokentille ja isoille luistelualueille
Maalauslaitteiston pääkomponentit ovat:
Kannellinen sekoitussäiliö 1200 litraa
Sekoitussäiliön putkisto ja putkiyhteet
Polttomoottorilla toimiva keskipakopumppu
Maalauspuomi, jossa on 14 kpl tippalukolla varustettua erikoissuutinta
Pohjalevy, jonka päälle laitteisto on asennettu
Kuva: Stefan Sjödin

Kuva: Stefan Sjödin

Raksilan jääpallokentän maalaaminen Oulussa toteutettiin käyttämällä
mönkijää peräkärryn kanssa. Aikaa koko jääalueen maalaamisen kului n. 4t
kahdelta työmieheltä.

Reppuruisku 16L ja varrellinen maalaustikku (paint stick)
16 L reppuruiskulla maalataan pienet tai tarkkuutta vaativat jääalueet. Ruiskua voi
käyttää myös esimerkiksi mainosten peittämiseen jäästä. Ruisku soveltuu käytettäväksi sekä värillisten että valkoisen maalin levityksessä. Ruiskun mukana on kaksi
erilaista maalaussuutinpäätä.
Paint stick - maalaustikku on pikalukituksella yhdistettävissä reppuruiskuun. Laite
on tarkoitettu linjamerkintöjen tarkkaan rajaamisen. Maali levittyy tikun päässä olevan helposti vaihdettavissa olevan tyynyn avulla tasaisesti jääalueelle.
Molemmat laitteet voidaan toimittaa myös erikseen.
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