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Road Liner
Professional
Ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό βερνικόχρωμα διαλύτου, κατάλληλο για τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, σκυροδέματος, διαβάσεων πεζών,
αντιολισθητικών λωρίδων, αποθηκών, χώρων
στάθμευσης. Ανθεκτικό στη γήρανση και την
έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η λευκότητα και η φωτεινότητά του είναι ιδιαίτερα υψηλή
και δεν επηρεάζεται από την θερμοκρασία της
ασφάλτου. Δεν δημιουργεί σημάδια και αντέχει
στη φθορά από τις ρόδες των αυτοκινήτων.
Υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών του Κ.Ε.Δ.Ε.

ΑΡΑΙΩΣΗ
ρολό: 3-6%

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
40-50m/Kg
διαγράμμιση
πλάτους 10cm

με πάχος βαφής 150μm

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
μηχανήματα ψεκασμού διαγράμμισης
οδών ή ρολό

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
18 min

για πάχος ξηρού υμένα 150μm

Για αυξημένη ανακλαστικότητα, μπορεί
να αναμειχθεί με κατάλληλα υαλοσφαιρίδια, τα οποία μπορούν να απλωθούν
ομοιόμορφα μετά την εφαρμογή, προτού
όμως στεγνώσει. Εάν αναμιχθεί με ξηρό
χαλαζία, γίνεται ιδιαίτερα αντιολισθητικό
και κατάλληλο ακόμα και για σκαλοπάτια.
06/2018 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

» Στεγνώνει γρήγορα
» Καλύπτει αποτελεσματικά
» Πιστοποιημένο από Κ.Ε.Δ.Ε και AETEC
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αντοχή στην τεχνητή φθορά
{DIN EN 13 197}

Κλάση P7
(> 4.000.000 διελεύσεις)

Παράγοντας Φωτεινότητας

≥ 0,85

Καλυπτική Ικανότητα (%)
{ISO 3905}

≥ 95%

Ιξώδες (KU)
{ASTM D-562}

70-80

Προτεινόμενο Πάχος Ξηρού Υμένα

150μm

Επίδραση Ασφάλτου

Δβ ≤ 0,05

Χρόνος Ξήρανσης

≤ 20 min

Λεπτότητα κόκκων (HEGMAN)

≥3

Αντοχή σε φθορά
μετά από θέρμανση

≥ 50Kg

Αντοχή
σε επιταχυνόμενη γήρανση

Δβ=0,001-Χ=0,317-Ψ=0,336

Περιεκτικότητα TiO2

≥ 13% κ.β.

Στιλπνότητα

3-5 (γωνία παρατήρησης 85°)

Ειδικά Επιχρίσματα ενός Συστατικού (Δ) (Α/θ)
Οριακή τιμή: 500g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου
προς χρήση: 495g/L
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Road Liner
Professional
Ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια
απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από
σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα.

» Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C
έως 35°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
» Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση με τα μηχανήματα ψεκασμού διαγράμμισης οδών ή ρολό.
» Καθαρισμός μηχανημάτων ψεκασμού: KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100.
» Αραίωση: Ρολό: 3-6% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100.
» Χρόνος στεγνώματος: 18 min για πάχος ξηρού υμένα 150μm.
» Χρόνος καταλληλότητας προϊόντος: 12 μήνες.
» Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια
της εφαρμογής.
» Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και
πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής
υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
» Διατίθεται σε Λευκό και Κίτρινο στις συσκευασίες των
1Kg, 5Kg, 15Kg και 25Kg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην
αποχέτευση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στο Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού αυτού του
προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με
το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά
με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

MADE IN E.U.
DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ
THΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
| E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr

