
SIGNALMARC
VOPSEA PENTRU MARCAJ RUTIER

seria 010

DESCRIERE

SIGNALMARC este un produs specific pentru marcajele
orizontale, pe baza de rasini sintetice, caracterizat printr-o uscare
rapida, aderenta si elasticitate buna, rezistenta ridicata la
abraziune.

INDICATIIDE UTILIZARE

Pavimente stradale: asfalt, suporturi din ciment, porfir, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: mixtura din rasini alchidice si cauciuc clorurat.

-Solvent: hidrocarburi alifatice

. 0100039 alb
Pigmentul continut în alb este bioxidul de titan
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,47 - 1,75 kg/l.
-Vâscozitate: 70-95 U. KREBS la 25 °C

. 010139 alb refringent:
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,75±0,10 kg/l.
-Vâscozitate: 80-95 U. KREBS a 20 °C
-Indice de refractie: 1,51
-Granulomerie sfere:
Analiza A.S.T.M	dimensiuni ochiuri	 % sfere
n. 60		 0,25 mm		 100
n. 70		 0,21 mm		 98-100
n. 80		 0,177 mm	 	 85-90
n. 140		 0,105 mm		 15-35
n. 230		 0,062 mm		 0-5

PREGATIREASUPORTULUI

- Eliminati orice urma de praf.
- Pe suportul uscat aplicati SIGNALMARC conform
modalitatilor prezentate în indicatiile de aplicare.

INDICATIIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea relativa a mediului: <75%.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea suportului: <10% U.R..
- Evitati aplicarea în prezenta condensului superficial si ghetii
sau sub actiunea directa a soarelui.
- Unelte: pensula, pistol.
- Amestecati cu grija produsul înainte de utilizare.
- Dilutie: 2-5% cu diluant pentru marcaje rutiere 5060605.
- Pentru aplicari pe ciment este posibila diluarea cu Dil. Nitro
5170076.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu diluant pentru marcaje

rutiere 5060605 sau cu Dil. Nitro 5170076.
- Consum indicativ: 1,5 mp/l (grosime pelicula 180-200 microni)

COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile alb 0100039, alb refringent
0100139.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Produs exclusiv pentru uz profesional
- Nociv - usor inflamabil
- Contine:
Toluen
2-butanonoxim. Poate provoca o reactie alergica.
- Usor inflamabil.
- Nociv: pericol de efecte grave asupra sanatatii în cazul
expunerii prelungite prin inhalare.
- Posibil risc pentru fetusi în cazul femeilor însarcinate.
- Nociv: poate afecta plamânii în caz de înghitire.
- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si vertij.
- A nu se lasa la îndemâna copiilor.
- A se pastra la distanta de flacari si scântei – nu fumati.
- Utilizati doar în locuri bine ventilate.
- Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.
- În cazul unei ventilatii insuficiente, utilizati un aparat
respiratoriu adecvat.
- Nu inhalati gazele/fumul/vaporii/ aerosolii.
- În caz de înghitire nu provocati voma: consultati imediat
medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
- Eticheta de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea pentru marcaje rutiere.
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica vopseaua pentru marcaje
rutiere SIGNALMARC seria 010, pe baza de mixtura din rasini
alchidice si cauciuc clorurat, în cantitatile determinate de gradul
de absorbtie al suportului.
Furnizare si punere în lucru a materialului € ................. per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta

sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania
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nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea

acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam

întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta

anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare

contactatiServiciul de AsistentaTehnica.
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