VOPSEA ALCHIDICĂ PENTRU MARCAJE RUTIERE
Pe bază de solvent clor - cauciuc
Descriere
 ceastă vopsea pe bază de solvent clor - cauciuc, alchidic, este utilizată pentru
A
marcaje rutiere pe suprafeţe din asfalt sau beton.
Proprietăţi
•
•
•
•
•
•
•

Are o aderență și elasticitate deosebite, putând fi folosită și pe suprafeţe de plastic,
metal, etc.
Își păstrează culoarea și strălucirea indiferent de condiţiile atmosferice.
Nu se înnegreşte în timpul rulării auto sau la frânarea repetată a automobilelor.
Este rezistentă la uzură chiar în zone cu temperaturi foarte ridicate.
Timpul de uscare este redus, suprafaţa fiind gata după 60 de minute de la aplicare.
Vopseaua poate fi amestecată și cu sfere reflectorizante, acestea conferind o mare
protecţie și securitate conducătorilor auto pe timp de noapte.
Acest produs mai poate fi folosit cu succes atât pentru delimitările din parcări și de
pe șoselele din oraș, cât și pentru pistele din aeroporturi.

CARACTERISTICI TEHNICE
Textură:

Mată, luciu de la 4 la10 unități la 60οC.

Greutate specifică:

1,41 – 1,43 kg/L.

Putere de acoperire:

1-1,4 m2 / L

Uscare:

La atingere in 15΄-20΄. Totală în 1 ora

Diluare:

Aplicare cu mașina lineară: gata preparată
Rola sau pensula: gata preparată
Pulverizator: gata preparată

Culoare:

Alb mat

Ustensile: p
 ensulă, rolă, pulverizator, mașină specială pentru şosele.
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Pentru marcare se aplică stratul adecvat în funcție de utilizare.
Aplicare:
•
•
•
•

Amestecați bine conținutul înainte de aplicare.
Suprafaţa de acoperit trebuie să fie bine curățată de praf.
Nu aplicați la temperaturi mai mici de 10οC sau în condiții atmosferice neprielnice.
După utilizare curățați imediat ustensilele cu diluantul VECHRO No 1.

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE
•
•

Țineți vopseaua în locuri ventilate.
Țineți departe de foc, fumatul nu este recomandat.

Observații
•
•
•

Acest produs este inflamabil și periculos.
Conține toluol > 12,5 %.
Folosirea produsului în alt mod decât cel recomandat poate presupune riscuri
pentru utilizator.

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei
departamentului cercetare - dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi
propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul
aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se
asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe
tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

