Technický list

ROAD AKRYL
Rozpúšťadlový jednozložkový akrylátový náter na vodorovné dopravné značenie

Špecifické vlastnosti
• výborná priľnavosť k podkladu
• rýchloschnúci
• dobrá chemická odolnosť
• exteriér aj interiér
• prevedenie mat

VLASTNOSTI VÝROBKU
Konzistencia
Farba
Objemová hmotnosť

Zložka A
Tekutá
Podľa odtieňa
Cca 1450 kg/m3

ÚDAJE PRE POUŽITIE
Konzistencia hmoty
Doba spracovateľnosti pri 20°C
Dovolená teplota nanášania
Pochôdzny a pretieratelný
Ľahko zaťažiteľný
Plne vytvrdnutý
Spotreba pri penetrácii

Tekutá
30 minút
Od +5 °C do +30 °C
16 - 24 hodín pri 20 °C
3 dni pri 20 °C
7 dní pri 20 °C
Cca 0,2 – 0,5 kg/m2

Aplikačné podmienky:
Náter nesmie byť spracovávaný pri teplotách pod +5 °C a nad + 30 °C – minimálna doporučená teplota je +12°C,
(pri teplote pod +12°C zvyšuje viskozitu – hustne). Doporučená teplota materiálu pre aplikáciu je + 20 °C a
optimálna vlhkosť vzduchu. Počas aplikácie a tvrdnutia nesmie na hmota prísť do styku s vodou ani inými
chemickými zložkami.. Teplota podkladu nesmie byť nižšia než +3 °C nad rosným bodom. Aplikačné podmienky
musia byť dodržané po celú dobu spracovania až do konečného vytvrdnutia.
Príprava podkladu
Podklad musí byť čistý (povysávaný), súdržný, najlepšie prebrúsený alebo otryskaný a bez akýchkoľvek
mechanických a organických nečistôt.
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Technický list
Pracovný postup:
ROAD AKRYL musí byť spracovaný počas jeho doby spracovateľnosti vhodnou technológiou. Odporúčame
aplikovať valčekom alebo striekaním v spotrebe doporučenej výrobcom. Pri aplikácii v interiéri je nutné zaistiť
dostatočné vetrenie.

Čistenie náradia:
Použité náradie ihneď po skončení práce umyte riedidlom.
Skladovateľnosť: 24 mesiacov v dobre uzavretých neporušených originálnych nádobách v suchu pri teplote od
+10ºC do +30ºC !!
Aplikácia: valčekom, striekaním
Spotreba: 0,2 – 0,5kg / m2
Balenie: 10kg
Likvidácia odpadu:
Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto v obci. Obaly so zbytkom nevytvrdnutej hmoty
odkladajte na mieste určenom obcou kde sa odkladajú nebezpečné odpady, alebo odovzdajte osobe ktorá má
oprávnenie zaobchádzať s nebezpečnými odpadmi. Zostatkový nevytvrdnutý materiál je možné nechať v nádobe
vytvrdnúť a potom ho zlikvidovať ako bežnú stavebnú suť.
Bezpečnostné údaje:
Pri práci je potrebné zaistiť dobrú ventiláciu a použiť ochranné rukavice a okuliare. Podrobné údaje týkajúce sa
bezpečného zaobchádzania a ochrany zdravia sú uvedené v bezpečnostnom liste.
POZNÁMKA:
Údaje o vlastnostiach výrobku a jeho spracovanie boli získané laboratórnym meraním a aplikačnými skúškami.
Spracovanie výrobku je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym podmienkam
Vyrobené v Českej Republike
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