Technický list č. T56114

LEACRYL ŽLTÝ
Žltá farba pre vodorovné dopravné značenie vozoviek
LEACRYL ŽLTÝ je rozpúšťadlová, jednokomponentná, rýchloschnúca akrylátová farba.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Farebnosť
Merná hustota
Výrobná konzistencia
Doporučená konzistencia pri realizácii
Doporučené riedidlá
Sušina
Doba zasychania
Doporučená teplota vzduchu pri realizácii
Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu pri realizácii
Doporučená hrúbka mokrého nástreku
Spotreba (pri hrúbke 400 um)
Doporučený druh dodatočného posypu
Doporučené dávkovanie pre dodatočný posyp
Doporučené spôsoby nanášania

žltá
1,6 ± 0,2 g.cm-3
60 ± 10 s (pohárik 4)
60 ± 10 s (pohárik 4)
Riedidlo Leacryl či toluén (max. do 2 %)
min. 70 % hm.
15-20 min. (pri 25 °C)
nad +5 °C (optimálne výsledky 20-25 °C)
max. 80 %
400 um
600-650 g.m-2
Sovitec MBG1B2T (P)
250-300 g.m-2
značkovacie stroje, air-less, štetec, valček

OBLASŤ POUŽITIA:
Farba je určená a schválená pre vodorovné dopravné značenie komunikácií. Certifikované AO SK05, AO SKTC125.
NÁVOD NA POUŽITIE:
Farba je nanášaná na suchý, súdržný podklad. Za bežných podmienok sa nemusí riediť – v sťažených teplotných
podmienkach je možné doriedenie Riedidlom Leacryl (či toluénom).
UPOZORNENIE:
Klasifikácia: vysoko horľavá kvapalina a pary
Pred použitím sa oboznámte s údajmi v Karte bezpečnostných údajov, kde nájdete detailné informácie
o produkte vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácii odpadov.
BALENIE A SKLADOVANIE:
Farbu dodávame v kovových nádobách. Skladovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch pri teplote +5 °C až
+28 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív, na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosah detí.
Skladovať mimo dosah zdrojov zapálenia. Chrániť pred horúcim a priamym slnečným žiarením.
Správne uskladnený výrobok má 6 mesiacov záručnú dobu od dátumu výroby. Pred použitím premiešať!
Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za
výsledky aplikácie.
Naša obchodno-technická služba Vám ponúka technickú pomoc pri používaní výrobku.
Dátum revízie: 14.2.2018
Spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ČSN EN ISO 9001.
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