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GRÆSMALING

Vi tilbyder græsmaling i den allerhøjeste kvalitet, der hæver standar-
den for opstregning af sports- og fodboldbaner. Når man som klub/
forening skal udvælge type af græsmaling, er der selvfølgelig nogle 
ting man bør forholde sig til:

• Hvor mange baner skal opstreges?
• Hvor hyppigt skal de opstreges?
• Hvad er vores behov (hvor god dækkeevne eller holdbarhed skal 

der være)?
• Økonomi?
• Hvem streger banerne op (frivillige eller en baneformand)?

Når man snakker græsmaling, bliver man tit spurgt om rækkeevne 
og dækkeevne. Dette afhænger af flere faktorer:

• Økonomi
• Blandingsforhold mellem vand og maling
• Blandingsforholdet mellem bindemidler og pigmenter
• Årstiden (sommer, efterår)
• Regnvejr / tørvejr
• Hvilken maskine man bruger
• Hvor hurtig man går med græsmalingsmaskinen
• om man går med græsset eller mod græsset (græssets retning)
• Hvilken type dysse (størrelse/vinkel)



Græsmaling - Klar til Brug Elite
10 liter pr. dunk

• Kan bruges i alle højtryksmaskiner
• Beholder størrelse: 10 liter
• Huske at ryste godt inden brug

Denne færdigblandede maling er det ypperste man kan få på markedet, når man snakker 
om holdbarhed, forbrug og dækkeevne. Denne maling er optimal at bruge på stadions med 
TV kampe eller andre opvisnings/ kampbaner. Sammensætningen af denne maling gør det 
muligt at nyopstrege en 11-mandsbane med kun 1.5 liter maling og en genopstregning med 
kun 1.2 liter maling.

Nr. 55424

Græsmaling - Klar til Brug Super
10 liter pr. dunk

• Kan bruges i alle højtryksmaskiner
• Beholder størrelse: 10 liter
• Huske at ryste godt inden brug

Denne færdigblandet maling er noget af det bedste A-Sport kan tilbyde, når man snakker 
om holdbarhed, forbrug og dækkeevne. vi anbefaler denne maling til opvisningsbaner og 
almindelig klubbrug. Sammensætningen af denne maling gør det muligt at nyopstrege 
en 11-mandsbane med kun ca. 2,5 liter maling og en genopstregning med kun ca. 1,5 liter 
maling.

Nr. 55423

FORDELE VED DENNE
GRÆSMALING:

• Tidsbesparende

• Imponerende dækkeevne

• Imponerende holdbarhed

• Minimalt forbrug

• Hurtig tørrende

FORDELE VED DENNE
GRÆSMALING:

• Tidsbesparende

• Rigtig god dækkeevne

• Rigtig god holdbarhed

• Minimalt forbrug

• Hurtig tørrende

KLAR TIL BRUG
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Græsmaling A-Sport super
10 liter pr. dunk

• Kan bruges i alle malermaskiner
• Beholderstørrelser: 10 liter
• Husk at ryste godt før brug

Optimal fortynding:
Ny opstregning: 1 del maling/5 dele vand
Genopstregning: 1 del maling/8 dele vand

A-Sport Super græsmaling er det ypperste indenfor græsmaling, som skal blandes op med 
vand. Sammensætningen mellem pigmenter og bindere gør at den har en utrolig god hold-
barhed og samtidig en god dækkeevne. Så hvis man stiller store krav til dette, er det denne 
maling man skal vælge.

Nr. 55420

Græsmaling A-Sport Standard
10 liter pr. dunk

• Kan bruges i alle malemaskiner
• Beholder størrelser: 10 liter
• Husk at ryste godt inden brug

Optimal fortynding:
Ny opstregning: 1 del maling/4 dele vand
Genopstregning: 1 del maling/7 dele vand

Denne græsmaling A-Sport Standard vil være den foretrukne, når man tænker på økonomi, 
kvalitet og rækkeevne. Malingen har de sammen egenskaber, som A-Sport Super, men med 
et mindre indhold af pigmenter og bindere. Den vil stadig give et sublimt slutresultat.

Nr. 55421

FORDELE VED DENNE
GRÆSMALING:

• Rigtig god dækkeevne

• Rigtig god holdbarhed

• Blandes med vand

• Kan bruges i alle

 opstregningsmaskiner

FORDELE VED DENNE
GRÆSMALING:

• God dækkeevne

• God holdbarhed

• Blandes med vand

• Kan bruges i alle

 opstregningsmaskiner

• Økonomisk

BLANDES MED VAND


