ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ROAD MARKING PAINT

Ακρυλικό Χρώµα ∆ιαγραµµίσεωσ
Ακρυλικό ταχυστέγνωτο χρώµα ειδικό για
τη διαγράµµιση οδών, γηπέδων, parking κ.α.
Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση και εξαιρετική
αντοχή. Για µεγαλύτερη ανακλαστικότητα
συνίσταται η εφαρµογή του σε συνδυασµό µε
ειδικά υαλοσφαιρίδια.

Πλεονεκτήµατα:
• Ειδικό για διαγράµµιση οδών parking και γηπέδων
• Υψηλή ανακλαστικότητα και ταχυστέγνωτο
• Μεγάλη αντοχή στισ καιρικέσ συνθήκεσ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Ιξώδεσ

85 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα

1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
για το λευκό
1,41 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
για το κίτρινο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό,
Κίτρινο

750 mL

5-10%

Με ∆ιαλυτικό
Πιστολιού Τ350
ή ∆ιαλυτικό
Νίτρου Τ400

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

2.5 L

Για πάχοσ υγρήσ
στρώσησ 200 µm
2-4 m2/L

Για πάχοσ υγρήσ
στρώσησ 400 µm
1-2 m2/L

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Λευκό,
Κίτρινο

Στην αφή

* Διατίθενται
και σε άλλες
αποχρώσεις
κατόπιν ειδικής
παραγγελίας

Επαναβαφή

10-20 min

25Kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για τη διαγράµµιση οδών, parking και γηπέδων.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
Οι επιφάνειεσ πρέπει να είναι καθαρέσ, στεγνέσ και λείεσ, χωρίσ σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

2-4 h

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουµε 5-10% µε ∆ιαλυτικό Πιστολιού Τ350 ή
∆ιαλυτικό Νίτρου T400 και αναδεύουµε καλά πριν την
χρήση. Εφαρµόζουµε την πρώτη στρώση µε µηχάνηµα
διαγράµµισησ οδών, ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

2

Επαναβάφουµε µετά από 2-4 ώρεσ ανάλογα µε το
πάχοσ εφαρµογήσ. Τα υαλοσφαιρίδια απλώνονται
οµοιόµορφα µετά την εφαρµογή, πριν στεγνώσει το
χρώµα. Σε 1 Kg χρώµατοσ προστίθενται 300-400 gr
υαλοσφαιρίδια.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΕ (Πτητικέσ Οργανικέσ Ενώσεισ)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
*Μόνο για επαγγελµατική χρήση. Παρακαλούµε εξετάστε
τισ οδηγίεσ προφύλαξησ στην ετικέτα του δοχείου. Για
λεπτοµερείσ οδηγίεσ για τουσ κινδύνουσ και την ασφάλεια
κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείασ
εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777

Μέγιστη περιεκτικότητα 499 g/L
ΠΟΕ (έτοιµο προσ χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά
σε σκιερό µέροσ µακριά από την ηλιακή
ακτινοβολία 12 µήνεσ από την ηµεροµηνία
παραγωγήσ τουσ.

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίεσ, συστάσεισ και οδηγίεσ βασίζονται
στην µακρόχρονη εµπειρία µασ και σε εργαστηριακούσ ελέγχουσ και
έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντοσ και τον προσδιορισµό
τησ εφαρµογήσ του. Ωστόσο ο τελικόσ χρήστησ θα πρέπει να ελέγχει
την καταλληλότητα του προϊόντοσ για την χρήση που το προορίζει. Η
εταιρεία µασ εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντοσ, ενώ σε κάθε
περίπτωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιέσ ή φθορέσ
προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για
την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ χρήσησ του. Η
εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησησ του παρόντοσ εντύπου χωρίσ
προειδοποίηση.
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