FICHA TÉCNICA
26063001 MARCAÇÃO ESTRADAS
Vantagens
Excelente adesão à maioria dos materiais usados nos pavimentos
Secagem rápida;
Grande resistência a abrasão, o que a torna indicada para zonas de grande tráfego.

Propriedades
Esmalte de base acrílica termoplástica;

Campo de aplicação

É utilizada como tinta de marcação de pavimentos em cimento, betão e asfalto.

Aplicação
Trincha, Rolo angorá ou pistola.

Características Técnicas
Aspecto
Cor
Viscosidade
Densidade

Mate
Amarelo, Branco
100 ± 10 KU
3
1,60 ± 0,02 g/cm

Secagem
Nº de demãos
Rendimento

1 hora
1a2
2
6 a 8 m /l/d

Modo de aplicação
Preparação do substrato
As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.
Suportes novos aplicar duas demãos de esmalte MARCAÇÃO DE ESTRADAS.
Suporte previamente pintado: escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas
Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar Solução de Limpeza de acordo com o FT.
Depois proceder como para aplicações sobre um suporte novo.
Aplicação
Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir entre 0 a 10% (no caso da pistola 10%) em volume de diluente
ACRILICO.
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FICHA TÉCNICA
26063001 MARCAÇÃO ESTRADAS
Condições de Aplicação
A temperatura do suporte tem de estar 3ºC acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a
exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7ºC.

Limpeza do material
A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com diluente ACRILICO.

Armazenamento
Mantenha as embalagens fechadas, protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a
estabilidade durante 2 anos.

Higiene e segurança
S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;
S2 - Manter fora do alcance das crianças; S13 - Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais; S16 Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar; S18 - Manipular e abrir o recipiente com prudência;
S25 - Evitar o contacto com os olhos; S26 - Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com
água e consultar um especialista; S41 - Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos; S51 - Utilizar
somente em locais bem ventilados; S52 - Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

Ambiente
S40 - Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar diluente acrílico;

Directiva 2004/42/CE
Fora do âmbito da directiva.

Nota
Para mais informações leia o rótulo da embalagem e a respectiva ficha de segurança.

Tipo de embalagens
1L, 5L e 20L

Edição nº
Revisão nº
Impressão

1 de
1 de

01.02.2009
01.02.2009
28-01-2010

Página nº 2 de 2

