
ROAD MARKING PAINT
Акрилна сигнално – маркировъчна боя

Предимства:

• Специално разработена за маркиране на улици, паркинги и стадиони
• Висока отразителна способност & бързо съхнене
• Висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия

СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЛАГАНЕ 

За маркиране на улици, паркинги и стадиони.

Акрилна бързосъхнеща боя, специално 
разработена за маркировка на пътища, 
стадиони, паркинги и други.
С отлична адхезия и изключителна 
устойчивост.  За по-висока отразителна 
способност се препоръчва да се полага в 
комбинация със специални стъклени перли.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

РАЗЦВЕТКИ

РАЗХОД 

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ

При допир
10-20 min

Нанасяне на 
следващ 
слой след
2-4 h

За течен слой с
дебелина 200 µm 
2-4 m2/L 

За течен слой с
дебелина 400 µm
1-2 m2/L 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Бял цвят, 
жълт цвят

* Може да се 
доставя и в 
други разцветки 
след съответна 
заявка

Вискозитет 
85 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност
1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя
1,41 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за жълтата боя

5-10%
С разтворител за 
работа с пистолет 
Т350 или 
с разтворител за 
нитро бои Т400

РАЗРЕЖДАНЕ

ОПАКОВКА 

Бял цвят, 
жълт 
цвят

750 mL 2,5 L 25Kg



СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

ПОЛАГАНЕ

1 2

Разрежда се 5-10% с разтворител за работа с 
пистолет Τ 350 или с разтворител за нитро бои 
Т-400 и се разбърква добре преди употреба. Нанася 
се първият слой с помощта на машина за пътна 
маркировка, с валяк, с четка или с пистолет.

Следващ слой се нанася след 2-4 часа в 
зависимост от дебелината на вече нанесения 
слой. Стъклените перли се посипват равномерно 
върху нанесената боя, преди тя да изсъхне. Към 1 
Kg боя се добавят 300- 400 gr стъклени перли.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪХРАНЕНИЕ

ЛОС (Летливи органични съединения) УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Максималното съдържание на ЛОС в 
продукта (готов за употреба) е 499  g/L.

* Само за професионална употреба. Моля, прочетете 
указанията за безопасност, написани върху етикета 
на съда. За подробни инструкции относно рисковете и 
безопасността по време на употреба, при поискване, се 
предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на 
Токсикологичен Център +359 2 9154 233

5°C-38°C 
Опаковките с продукта трябва да се 
съхраняват затворени, на сенчесто място, 
далече от преки слънчеви лъчи, до 12 месеца 
от датата на производство.
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Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен 
опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото 
приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената 
от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква 
отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и 
съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира  настоящия документ  без 
предварително известяване.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ


