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Útburkolat festék (Tie- ja katumaali vesiohenteinen)

Típus Vizhígítású útburkolat festék, melynek kötőanyaga speciális akril
gyanta.

Alkalmazhatóság Aszfalt és bitumen, stb. felületek útburkolati jeleinek festésére.

Felhasználási
javaslat

Utcák, parkolók, stb. útburkolati jeleinek festésére.

Műszaki adatok

Színskála Fehér, sárga

Fényességi fokozat teljesen matt

Fedőképesség Kb. 1 -2 m2/liter, amely függ a felület porózusságától.

Kanna méretek 1 l és 10 l

Hígító Víz

Felvitel módja Szórás, ecsetelés vagy hengerelés.

Száradási idő 23°C és
50% relatív
páratartalom esetén

Kb. 5-15 perc elteltével. A száradási idő függ a levegő relatív páratartalmától, a
levegő hőmérsékletétől.

Tapadás Jó

időállóság Jó

Kopásállóság Jó

Szárazanyag tartalom Kb. 62 %

Sűrűség Kb. 1,7 kg/l, ISO 2811

Tárolás Fagytól védendő.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények Minden festendő felület legyen száraz, a festés ideje alatt a levegő hőmérséklete
legalább +5 oC legyen és a levegő relatív páratartalma, pedig
legyen 80% alatt. A festendő felület hőmérséklete max. 3°C-al lehet magasabb,
mint a levegő hőmérséklete. Amennyiben esőzés várható, aznap ne fesse fel a
festéket.

Előkészítés Távolítsa el a felületről a homok, és egyéb leváló részeket, úgy mint olaj,zsír
foltok.

Festés Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. A festék rendkívül gyorsan szárad,
amennyiben 5%-ban vízzel hígítjuk a száradási idő kicsit lelassul. Vigye fel a
felületre ecsettel, hengerrel vagy szórással. Szóráskor egy
vékony rétegben spricceljen vizet a kannában lévő festék tetejére,
megakadályozva ezzel a bőrösödést a maradék festéken. Amennyiben
marad festék a kinyitott kannában, lezárás előtt ismételje meg ezt a műveletet,
majd zárja le jól a tárolandó kannát.

Szerszámok tisztítása Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal vízzel.
Amennyiben szórással hordta fel a festéket a felületre, a szórópisztolyt a
megfelelő hígítóval alaposan tisztítsa meg. Ezután megfelelő mennyiségű
vízzel öblítse ki a hígítót a szórópisztolyból. Különös gonddal tisztítsa meg a
szűrőt.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során
megkövetelt a gondos eljárás. További információt lásd a biztonsági adatlapon,
termékismertető prospektuson.

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell
szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy
ennek hiányában hagyományos szemétlerakó helyre szállíthatók.

SZÁLLÍTÁS -

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a
termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja,
amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi
követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon
történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.
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