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EVENT
COLORS
Voor sport- of stedelijke evenementen,
buiten of binnen, overdag of ’s nachts,
zijn verf
en vernis in een spuitbus praktische oplossingen voor het markeren, afbakenen van
locaties en het aangeven van risicozones en noodsituaties.
Het SOPPEC EVENT productaanbod omvat hiervoor de geschikte producten;
zogenaamde “effectproducten”, (fotoluminescent, retroreflecterend, thermochroom)
en markeerverf.
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VOORDELEN
Alle aërosolen zijn geformuleerd volgens de regels van onze drievoudige certiﬁcatie.
De producten kunnen zelfs bij zeer lage temperaturen worden gebruikt dankzij hogedrukbehuizingen en een speciﬁek drijfgas.
OPSLAG & BEHANDELING
De spuitbussen dienen te worden bewaard bij een temperatuur tussen 15 en 25°C en een relatieve
luchtvochtigheid tussen 50 en 60%.
De houdbaarheid onder de bovenstaande omstandigheden voorafgaande aan het gebruik:
• 2 jaar voor “effectverf”.
• 4 jaar voor de markeerverf.
Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
Niet in de nabijheid houden van mogelijke ontstekingsbronnen, warmte en zonlicht.
1
2
Net
als tijdens alle andere procedures
met betrekking tot werkzaamheden en opslag, wordt in het
bijzonder aangeraden om NIET TE ROKEN.
Ouvert

VERPAKKING
Al onze spuitbussen hebben een bruto volume van 650 ml en een netto inhoud van 500 ml.
Utilisation

Fermé
tête
bas
De effectproducten
zijnen
gestapeld
op gesealde pallets met 75 dozen van elk 6 of 12 spuitbussen.

De markeerverf is gestapeld op pallets met 75 dozen van elk 12 spuitbussen.

EFFECTRODUCTEN EN MARKEERVERF
MILIEU EN VEILIGHEID STAAN BIJ ONS VOOROP
• Onze producten zijn
vrij van CMR-stoffen
(kankerverwekkende,
mutagene en reprotoxische
stoffen) van de categorieën 1A,
1B & 2 bij een concentratie
boven de wettelijke
drempelwaarde van 0.1%
• De producten bevatten geen
Hexaan en Methanol, Tolueen
en Xyleen

• Vrij van zware metalen
Lood (Pb), Cadmium (Cd) en
dergelijke
• Zonder gevarensymbolen
voor milieu Gevaar voor het
Milieu nr. 412: «Schadelijk
voor in het water levende
organismen, met langdurige
gevolgen».
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• Onze etiketten voldoen aan de
geldende Europese verordening
CE nr. 1272/2008 en de
herzieningen daarvan. (CLPverordening – Classiﬁcatie
–Regelgeving Etikettering –
Verpakking (CE nr. 1272/2008)
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PHOTO
LIGHT
is een zogenaamde “effectverf”: deze verf bevat fotoluminescente pigmenten die het
mogelijk maken om het licht weer af te geven in het donker na blootstelling van de verf aan
natuurlijk licht of kunstlicht.
De toepassingen divers: veiligheidsmarkering (nooduitgangen, veiligheidszones in tunnels,
brandblusserlocaties), signalering bij nachtelijke sport- of culturele evenementen, races,
tentoonstellingen en dergelijke.

EIGENSCHAPPEN

Vóór gebruik: Goed ondersteboven schudden
Na gebruik: rechtop houden en doorblazen

• Toepasbaar op de meeste ondergronden en
materialen (Voer vooraf een test uit op bepaalde
typen kunststof en op synthetische en geverfde
materialen)
• Voldoet aan de norm DIN 67510
• Oneindige herhaling van het
fotoluminescerende effect
• Gedurende enkele uren zichtbaar zonder
lichtbron (tot 8 uur)
• Droogtijd: 15 tot 20 min.
• Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C

• Wanneer de ondergrond niet erg licht van kleur
of wit is, is het raadzaam om eerst één tot twee lagen witte verf aan te brengen. Hoe witter de ondergrond, hoe helderder de markering.
• In dunne, gelijkmatige lagen spuiten op een
schone, droge ondergrond (afstand 10 tot 20 cm).
• Hoe dikker de laag PHOTO LIGHT, de ste groter de
persistentie qua de duur en intensiteit.
De fotoluminescentie van de verf kan zonder kwaliteitsverlies onbeperkt worden opnieuw worden
aangebracht. Bescherm aangrenzende oppervlakken indien nodig om spatten (nevel) te voorkomen.

KENMERKEN

REFERENTIENUMMER
18100

Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te
raadplegen op www.quick-fds.com.
Op de CLP-etikettering staan twee
pictogrammen.

Samenstelling
Basis: acryl
Pigmenten: Fotoluminescent van de nieuwste
generatie (persistenter in duur en intensiteit).
Het product is vrij van lood, cadmium en
radioactief materiaal
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van
gechloreerde oplosmiddelen en aromatische
verbindingen (tolueen, xyleen en dergelijke)
Drijfgas: specifiek mengsel an isobutaan en
propaan
Wijze van aanbrengen
Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen
(markeerpistool)
Verticaal (rechtop) gebruiken.
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REFLECT
LIGHT
REFLECT LIGHT is een retroreflecterende spuitverf.
Deze verf licht op in het donker onder invloed van licht (zaklamp, koplampen van
voertuigen en dergelijke), wat reflecteert op de glazen microbolletjes in de verf.
Het product wordt voor talloze toepassingen gebruikt voor een effect dat vergelijkbaar is
met dat van bewegwijzeringsborden.
Voor het markeren van een gevaarlijke zone of een pad, beveiligen van gebieden en
bouwplaatsen, afbakenen van sport- of culturele evenementen.
Een veiligheidsoplossing waarmee een natuurlijk obstakel of bijzonder risico in geval van
slecht zicht, zowel binnen als buiten, makkelijk kan worden aangegeven.

Wijze van aanbrengen
• Handmatig aanbrengen of met onze toepassingshulpmiddelen (pistoolgreep, sjablonen)
Verticaal (rechtop) gebruiken.
• Vóór gebruik: spuitbus gedurende 15 seconden
krachtig schudden, zelfs nadat het kogeltje duidelijk te horen is, om de verf (vooral de glazen microbolletjes) goed te mengen
• Tijdens het gebruik regelmatig schudden
• Tijdens en na gebruik: doorblazen
• Aanbrengen op een schoon en droog oppervlak.
• Aanbrengen op een afstand 10 tot 20 cm van het
oppervlak (in zeer dunne en gelijkmatige lagen
meerdere lagen na elkaar aanbrengen) om een
maximale reflectie te realiseren.
• Overdag mag de toepassing nauwelijks zichtbaar
zijn.
• Bescherm aangrenzende oppervlakken indien
nodig afschermen om spatten (nevel) te voorkomen.
• De retroreflectie kan worden vastgesteld door
het licht van een zaklamp die op ooghoogte wordt
gehouden op het droge, geverfde oppervlak te laten
vallen.

EIGENSCHAPPEN
• Lange levensduur: 6 tot 12 maanden
(afhankelijk van de ondergrond en de
toepassingsomstandigheden) Kan op
diverse soorten ondergronden (beton, hout,
bitumen, metaal, steen en dergelijke) worden
aangebracht. (Op kunststof en geverfde
ondergronden is het raadzaam om vooraf
een test uit te voeren om de compatibiliteit te
controleren)
• Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C
• Aan te brengen in één dunne laag, goede
hechting
• Sneldrogend: 5 min.
• Snel een goede reflectie s nachts wanneer er
direct licht op schijnt (30 tot 40 m)
KENMERKEN

REFERENTIENUMMER
18000
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Samenstelling
Basis: acryl
Pigmenten: specifiek mengsel an verschillende
soorten glazen microbolletjes, zonder lood of
cadmium behandeling
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van
gechloreerde oplosmiddelen en aromatische
verbindingen (tolueen, xyleen en dergelijke)
Drijfgas: specifiek mengsel an isobutaan en
propaan

Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te
raadplegen op www.quick-fds.com.
Op de CLP-etikettering staan twee
pictogrammen.
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TEMPO
MARKER
1 MAAND

KORTSTONDIGE FLUORESCERENDE MARKEERVERF OP KRIJTBASIS
[1 maand]
Dit product wordt gebruikt voor tijdelijke signalering en markering.
De speciale formule op krijtbasis maakt een snelle verdwijning van de kleur onder invloed
van UV-straling mogelijk. Het verdwijnen wordt versneld en volledig gemaakt door
mechanische actie (borstels, waterstraal, lagedrukreiniger en dergelijke).

EIGENSCHAPPEN
Toepasbaar op de talloze ondergronden: beton, gras, hout, bitumen.
Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)
• Sterk fluo escerend, op afstand zichtbaar
• Markeertijd: enkele dagen tot maximaal 1 maand
• Sneldrogend: ongeveer 10 min.
• Gebruikstemperatuur: -15 tot + 40°C
• Natuurlijk en volledig verdwijnen van de kleur door mechanische actie (waterstraal,
lagedrukreiniger, borstels en dergelijke)
KENMERKEN

ORANJE
141716

BLAUW
141719

KERSENROOD
141725

Samenstelling
Basis: acryl
Pigmenten: specifie e mineralen en organische stoffen om snelle afbraak door invloed van UVstraling mogelijk te maken
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische
verbindingen
Drijfgas: specifiek mengsel an isobutaan en propaan
Wijze van aanbrengen
Handmatig of met onze MARKEERACCESSOIRES (Markeerstok met wiel en pistool, zie pagina 18)
Vóór gebruik: ondersteboven schudden
Na gebruik: rechtop houden en doorblazen
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.
Op de CLP-etikettering staan twee gevarenpictogrammen.
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TRACING
SPORT
12 MAANDEN
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te
raadplegen op www.quick-fds.com.
Op de CLP-etikettering staat één enkel
pictogram

EIGENSCHAPPEN

TRACING® SPORT
[750ml]
TRACING® Sport is de oplossing voor lijnmarkering specifiek voor alle soorten sportvelden.
TRACING® Sport is leverbaar als 750 ml spuitbus (netto inhoud) en voldoet aan de hoogste
eisen voor kwaliteitsmarkering. TRACING® Sport wordt gebruikt met een markeerwagen die
specifiek is ontworpen voor het markeren van grasvelden.

WIT
151800SPO

BLAUW
151801SPO

GEEL
151802SPO

ZWART
151803SPO

ROOD
151804SPO

GROEN
151805SPO

• Strakke en nauwkeurige markering dankzij
een specifiek mond tuk
• Sneldrogend (15/20 min.)
• Uitstekende dekkracht
• Formule speciaal ontwikkeld voor om het gras
te beschermen
• Weerbestendig voor een duurzame markering
• Gebruikstemperatuur: +5 tot 40°C

AANBRENGEN EN OMGEVINGSVOORWAARDEN

KENMERKEN

Voor het verkrijgen van een goede lijnkwaliteit,
dient de eerste fase snel te worden doorlopen
(primerlaag); de tweede en eventueel derde fase
dient echter langzamer te worden toegepast om
de gewenste dekking te verkrijgen.
Voor maximale zichtbaarheid, worden 2 lagen
(inclusief de snelle eerste laag) aanbevolen. De
bestendigheid van de markering op natte of vochtige grasmatten zal minder goed zijn.
Markering op een droge ondergrond heeft de
voorkeur.

opslag & behandeling
De spuitbussen dienen te worden bewaard bij een
temperatuur tussen 15 en 25°C en een relatieve
luchtvochtigheid tussen 50 en 60%.
Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
Niet in de nabijheid houden van mogelijke
ontstekingsbronnen, warmte en zonlicht.
Net als tijdens alle andere procedures met betrekking tot werkzaamheden en opslag, wordt in
het bijzonder aangeraden om NIET TE ROKEN.

WIJZE VAN AANBRENGEN

Samenstelling
Basis: acryl
Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij
van lood en cadmium
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van
gechloreerde oplosmiddelen en aromatische
verbindingen (tolueen, xyleen en dergelijke)
Drijfgas: specifiek mengsel an isobutaan en
propaan

LIJNMARKERING
Breedte van de lijn 4 tot 10 cm

I spuitbus 750 ml

Deze maten zijn bij benadering

1 laag

2 lagen

Trage voortgang

75 m

37 m

Snelle voortgang

110 m

55 m
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• Ondersteboven gebruiken. Stel de spuithoogte
in met behulp van de gebruikte apparatuur in
overeenstemming met de gewenste lijnbreedte
• VÓÓR GEBRUIK: De spuitbus goed ondersteboven schudden om de verf goed te mengen zelfs
nadat het kogeltje duidelijk te horen is.
• NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen
(totdat er alleen nog drijfgas uitkomt), om de
spuitmond en de sproeikop te reinigen.

Wijze van aanbrengen
Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen
(markeerwagen met 4 wielen, zie pagina 15).
Droogtijd: 15 tot 20 min.
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MARKEERWAGEN SPORT

AANVERWANTE
PRODUCTEN

Voor het met groter gemak gebruiken van de producten uit het SOPPEC EVENT
assortiment, levert SOPPEC ook markeerwagens en een markeerstok met één wiel. Een
reeks aan sjablonen maakt het mogelijk om symbolen, pijlen, cijfers etc. te markeren.
Indien gewenst, kan het evenementgebied met het eveneens te leveren afzetlint worden
afgebakend.
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Deze markeerwagen is speciaal ontwikkeld voor het markeren op met gras begroeide terreinen.
Hij kan ook op andere ondergronden worden gebruikt met de producten uit het Tracing
assortiment.
EIGENSCHAPPEN
• Zeer robuust uitgevoerd frame en vier luchtbanden zorgen voor een goede stabiliteit tijdens het
markeren
• In hoogte afstelbare positie van de spuitbus voor lijnbreedtes van 5 tot 12 cm. Geschikt voor
markeringen voor diverse sporten op met gras begroeide ondergronden.
• Comfortabel in gebruik met een uit het midden geplaatst stuur dat op 2 hoogte kan worden
afgesteld om een duidelijk zicht op de lijn te hebben tijdens het markeren. (Gemakkelijk te vervoeren
dankzij demontabel stuur)
• Extra opslagruimte voor 6 spuitbussen
• Afgeschermd tegen de invloed van wind
• MARKEERACCESSOIRES (rechte lijnen/cirkels):
markeerkoord met oprolmechanisme en piketten
REFERENTIENUMMER

441610
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MARKEERSTOK MET WIEL

SJABLONEN

De nieuwe SOPPEC markeerstok met wiel is het antwoord op de meest veeleisende verwachtingen
van professionals op het gebied van bodemmarkering.

Er is een reeks standaard sjablonen leverbaar: pijlen, cijfers, gebruikelijke symbolen bij
zebrapaden en dergelijke.
De sjablonen zijn gefabriceerd van PVC, 1 mm dik en herbruikbaar na reiniging met een
oplosmiddel.

EIGENSCHAPPEN
• De markeerstok met wiel is fl xibel, licht en ergonomisch dankzij het gekozen materiaal en een
ontwerp dat op het comfort van de gebruiker is afgestemd.
• De markeerstok kan aan uw merk (afhankelijk van de hoeveelheid) worden aangepast.
• De markeerstok past zich aan alle maten spuitbussen aan. Het is het essentiële hulpmiddel voor
alle bodemmarkeerders.

1

Eerste fase: Bereid de
spuitbus voor op het
gebruik: schudden
en openen of de kap
verwijderen

2

4

Plaats de bodem
van de spuitbus
tussen de groef
en de aanslag

Druk op de pijl
om de schuif naar
voren te bewegen
en het de spuitmond
correct, in contact
met het oranje
gedeelte van de
verstuiver, te
plaatsen.

Trek aan de
trekker van de
verstuiver

STOP SJABLOON
REF. 451729

2 PIJLSTAARTEN
REF. 451727

VIERKANT 500 X 500
REF. 451730

VOETGANGER OVERSTEKEN
860 X 530 REF. 451756

CIJFERS VAN 0 TOT 9
REF. 451722

ROLSTOEL
REF. 451721

FIETSPAD 860 X 530
REF. 451755

LETTERS K TOT T
REF. 451724

GROTE PIJL PUNT
REF. 451726

DRIEHOEK + GLADDE VLOER
REF. 451732

LETTERS A TOT J
REF. 451723

LETTERS U TOT Z
REF. 451725

SCHOOL IN NABIJHEID
REF. 451728

SNEEUWVLOK DRIEHOEK
(300 X 295) REF. 451731

Druk op de pijl
om de schuif
naar achteren te
bewegen

3

5

ROLSTOEL 0.25 X 0.30
REF. 451720

REFERENTIENUMMER
441617

6

Om de spuitbus
te verwijderen,
drukt u op de pijl
en beweegt u de
schuif weer naar
achteren
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AFZETLINT
Afzetlint bedoeld voor het afbakenen van evenementen bijv.
(sportwedstrijden en wandelpaden).

STANDAARD
ROOD/WIT
REFERENTIENUMMER 451711C

STANDAARD
GEEL/ROOD
REFERENTIENUMMER 451701C

XL KWALITEIT
ROOD/WIT
REFERENTIENUMMER 451704

“STANDAARD”

“XL KWALITEIT”

• Leverbaar in twee kleuren, rood/wit en geel/
rood
• Afmetingen: 100 m x 50 mm

• Robuuster dan het standaard lint
• Geschikt voor het afbakenen van gebieden
Afmetingen: 500 m x 70 mm
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