KARTA TECHNICZNA

KONTUR
Farba drogowa do poziomego znakowania dróg miejskich i pozamiejskich

Opis:
Symbol:
Atesty:

Własności:

Stosowanie:

Metody aplikacji:

Podstawowe dane
techniczne:

Rozpuszczalnik:
Opakowania:
Okres gwarancji:

Przepisy
BHP i Ppoż.:
Postępowanie z
odpadami i zużytymi
opakowaniami

Farba drogowa do poziomego znakowania dróg miejskich i pozamiejskich z możliwością
posypywania mikrokulkami szklanymi.
20.30.12.0 ; PCN 3208 20 90 0
IBDiM Aprobata Techniczna nr: AT/2006-03-1266/1
Atest Higieniczny PZH nr:
HK/B/1267/01/2010
Certyfikat Klasyfikacyjny IPO nr: 046/IPO-BC/2006
Krajowy Certyfikat Zgodności nr.: KCZ IBDIM – 14-2/2011
Farba jest wykonana na bazie żywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalników
organicznych. Jest produkowana w pięciu kolorach: białym, żółtym, czerwonym,
niebieskim i czarnym. Charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością na ścieranie.
Dzięki krótkiemu czasowi schnięcia jest bardzo wygodna w użyciu.
Przeznaczona jest do stosowania na powierzchniach bitumicznych i betonowych.
Farba jest gotowa do użytku. W przypadku wykonywania oznakowania w temperaturze
otoczenia poniżej 10 ºC, należy dodać od 2% do 3% rozpuszczalnika KONSOLV.
Farba powinna być nakładana na powierzchnie suche i czyste, gdy temperatura powietrza
mieści się w zakresie od 5ºC do 40ºC, a temperatura nawierzchni w zakresie od 5ºC do
50ºC, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%.
Optymalne dozowanie farby wynosi od 560 g/m²
Dozowanie mikrokulek wynosi od 200 g/m² do 400 g/m².
Mikrokulki należy nanosić pod ciśnieniem w odstępie nie większym niż 5 sekund od
naniesienia farby. Przejezdność farby uzyskuje się od 8 do 20 minut od rozłożenia. Ze
względu na możliwość wystąpienia zażółcenia oznakowań nie jest zalecane stosowanie
farby na podłoża typu smołowego. Niedopuszczalne jest stosowanie farby podczas
występowania mgły lub rosy.
Farba jest przeznaczona do wszystkich typów maszyn malujących (hydrodynamicznych i
pneumatycznych) oraz malowania ręcznego
Barwa
Biała, żółta, czerwona,
czarna, niebieska
Gęstość
g/cm³
od 1,55 do 1,65
Lepkość - czas wypływu (kubek wypływowy
DIN Ø 4mm w temperaturze 20 º C)
s
od 85 do 115
Zawartość substancji nielotnych
% (m/m)
od 74,0 do 80,0
Czas schnięcia w temp. do uzyskania
Od 8 do 20 min.
przejezdności
KONSOLV
Wiadro metalowe 30 kg.
12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach nienarażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, oraz przechowywanych w temperaturze
powyżej 5 ºC.
Farba jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia
rozpuszczalniki, podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie
obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia
papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie wykonywania wymalowań. Farbę należy
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła
oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe
informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i zużyte
opakowania należy
likwidować w
uprawnionych
zakładach
uzdatniania
/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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