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Crystal Ice -isfärger

Crystal Ice Colors tillhör Prorink International AB produkt grupp för isfärger. Crystal Ice -isfärg har testats och 
utveckalts under filera års tid. Dessa produkter är tillverkade för att måla isytor inom- samt utomhus. Crystal Ice -
isfärg har utvecklats med tanke på både miljö och människan, så att den har inga ohälsosamma råvaror.

Crystal White - vit isfärg

Bilder: målning i Oulunsalo Ishall 2012
Målningsutrustning: Prorink 520L 
Typ av färg:       Crystal White 6 x 20kg

Is

Crystal Colors -färgpasta för ismärkning

Crystal Ice Colors on Prorink International AB:n tuoteryhmä jään maalaamisen. Crystal Ice -jäämaalit ovat usean 
vuoden tuotekehityksen ja -testauksen tulos. Tuotteet on tarkoitettu jään maalaamiseen sekä ulkojäillä että sisällä 
jäähalleissa. Crystal Ice -jäämaalit eivät sisällä terveydelle tai ympäristölle haitalliseksi luokiteltuja aineita.

Tillverkning av Crystal White - vit isfärg började 2010 i vår 
nybyggda fastighet för färgproduktionen. Vitt färgpulver 
blandas med vatten och kan lätt spridas ut på isytan som gör 
den helt vit.  

Fördelarna med vit målad is jämfört med en omålad isyta:

- Kontrastet förbättras och både reklam och linjer syns 
mycket bättre

- Vit is förbättrar belysningen i hallen
- Värmebelastningen mot isytan minskar
- Energibesparing gör att kostnaderna minskar
- Iskvalitén blir bättre samt en jämnare istemperatur.

Isfärgen är pH-neutral och innehåller inte all kalksten, därför är 
det lätt att rengöra målningsutrustning och kvar rester som 
blivit efter målningen. 

Färgen levereras i 20 kg lådor med instruktioner för blandning 
och spridning av färgen. 20 kg isfärg räcker för en yta på 250 
m² för att måla den två gånger. Rekommenderat mängd för en 
normal storlek ishockey yta är 6 - 8 lådor/ismålning av hela 

Bilder: Vida Areena, Växjö 2012
Typ av färg:       Crystal White  8 x 20kg

Crystal Colors -
Crystal White isfärg. Crystal Colors färger är tillverkade för 
märkning av isytan samt linjer. Färgkoder som vi har är 
baserade på IIHF färgkoder för röd-, och blålinjer samt ljusblå 
målgård. 

Crystal Color isfärg levereras i 4l metalburk med en stängbar 
lock. Färg är tillverkad som pasta och späds ut med vatten. 

isfärgen är en produktutveckling av den vita 
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