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 Tinta Especial para Marcação de Estradas

 TRÁFEGOTRÁFEGOTRÁFEGOTRÁFEGO
 016-0025 Branco  016-0026 Amarelo   

DESCRIÇÃO  Tinta para marcação de pavimentos, como estradas ou outros, baseada em resinas de 
borracha clorada e pigmentada com pigmentos inorgânicos e cargas inertes . 

UTILIZAÇÃO  Marcação sobre pavimentos de cimento, betume e alcatrão, completamente isentos de 
humidade.

PROPRIEDADES  * Boa durabilidade exterior.
* Secagem rápida.
* Boa resistência ao tráfego.

COR(ES)  Amarelo e branco.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 *    BrilhoBrilhoBrilhoBrilho :::: Fosco
* DensidadeDensidadeDensidadeDensidade : 1.41 +/-  0.04 (a)
* ViscosidadeViscosidadeViscosidadeViscosidade : 82 - 86 KU/25ºC (a)
* Teor de sólidos em volumeTeor de sólidos em volumeTeor de sólidos em volumeTeor de sólidos em volume :::: 49%
* Ponto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamação : 21 - 55ºC

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 LimpezaLimpezaLimpezaLimpeza : Desengordurar com Robbilava. Na limpeza de pavimentos de cimento, 
recomenda-se a utilização da Solução de Limpeza para Pavimentos .

Recomendações especiaisRecomendações especiaisRecomendações especiaisRecomendações especiais : Os pavimentos devem estar bem secos e isentos de poeiras e  
outras impurezas. Quando se trate de uma repintura, deverá ser eliminada toda a tinta que 
não se encontrar em bom estado.

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas : Trincha, rolo ou pistola.
Diluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãos : Aplicar 2 demãos de tinta, sendo a 1ª demão diluída com 25% e a 
2ª demão com 5 a 10%, em volume, com Diluente para Tintas de Tráfego,  018-0102. Na 
aplicação à pistola diluir 15%, em volume.
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem :
Ao tacto: 10 a 15 minutos.
Para demãos seguintes: 3 horas.
Para utilização / manuseamento: 45 minutos.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta : Com Robbilava ou Diluente, 018-0006.

RENDIMENTO  6 a 8 m
2

/litro/demão.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 2 anos.

OUTRAS INFORMAÇÕES  (a) Os valores indicados são os da cor branca .
ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 

GARANTIAS  



NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas 
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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