
TRAFFIC
FINISAJ EPOXIDIC PENTRU PAVIMENTE DIN CIMENT, BICOMPONENT, PE BAZA DE APA

seria 871

DESCRIERE

TRAFFIC este un produs de finisare pe baza de rasini epoxidice
în emulsie apoasa, conceput special pentru lacuirea pavimentelor
interioare din ciment, unde este necesara o duritate mare si o
rezistenta ridicata la abraziune.
TRAFFIC este indicat în special pentru pavimentele din cladirile
industriale deoarece este capabil sa reziste la circulatia
mijloacelor mecanice precum motostivuitoarele.
Produsul este indicat pentru vopsirea peretilor în constructiile
industriale unde este necesara o finisare cu rezistenta, bune
performante mecanice si usor de curatat.

INDICATIIDE UTILIZARE

La interior, poate fi aplicat pe:
- Suprafete din ciment nou sau deja vopsit.
- Tencuieli din var si ciment.

CARACTERISTICI TEHNICE

TRAFFIC este un produs bicomponent.
-Compus A 8710019/8710167:
Liant: rasini poliamidice în solutie apoasa
Solvent: apa
-Compus B 8710150:
întaritor: rasina epoxidica
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Compus A=1,49±0,05 kg/l.
Compus B=1,14±0,05 kg/l.
-Aspect: semilucios
-Pot-life: 4 ore la 20 °C
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 8 ore; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare dupa 24 de ore, fara a depasi însa
48 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

Pavimente din ciment:
- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si complet maturat.
- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie
consistenta si nu trebuie sa aiba tendinte de farâmitare. În caz
contrar, refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice.
- Nivelati neregularitatile suportului. Gaurile, scorojelile,
crapaturile si denivelarile pot fi tratate cu produse pe baza de
ciment.
- Controlati starea vopselelor precedente. Partile care nu sunt
perfect aderente trebuie eliminate.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei
perii sau prin spalare.
- Pe suportul uscat aplicati TRAFFIC conform indicatiilor
descrise.

Suprafete tencuite:
- Asigurati-va ca suportul are un timp de maturare de cel putin

28 de zile.
- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie
consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu
produse specifice.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele
eflorescente prezente .
- În prezenta zugravelilor vechi eliminati partile care se exfoliaza
si nu sunt perfect aderente, în timp ce straturile scorojite de
vopsea pe baza de var sau tempera trebuie eliminate complet,
spalând suprafata cu apa din abundenta si razuind-o sau utilizând
un aparat de spalat cu presiune.
- Nivelati neregularitatile suportului. Gaurile, scorojelile,
crapaturile si denivelarile de pe suprafetele interioare pot fi
tratate cu BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 sau cu
produse pe baza de ciment.
- Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei
perii.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu COMBAT 222
detergent 4810222 si cu COMBAT 333 asanator 4810333.
- Pe suportul uscat aplicati TRAFFIC conform indicatiilor
descrise.

INDICATIIPENTRU APLICARE

-Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
Modalitati de aplicare:
Produsul poate fi aplicat cu pensula, rolul si pistolul.
-Prima operatiune de efectuat este amestecarea celor doua
componente: componentul A (8710019/8710167) +
componentul B (8710150) în raport volumetric de 3:1.
-Dupa amestecarea componentelor este posibila diluarea
produsului: pentru primul strat cu 20% apa pentru aplicarile cu
pensula si rolul; cu 40% apa pentru aplicarile cu pistolul; pentru
al doilea strat diluati cu 20% apa.
-Nu adaugati apa ulterior pentru a prelungi durata de utilizare
(pot-life).
-Amestecati (catalizati) si utilizati câte un pachet (comp. A +
comp. B).
-Nr. straturi: se aplica 2 straturi.
-pentru a evita formarea umbrelor, aplicati produsul cu
continuitate, evitând retusarea cu rolul sau cu pensula a
suprafetelor vopsite deja atunci când produsul a format deja o
pelicula.
-Consum indicativ: 3,5-4 mp/l la 2 straturi. Consumul respectiv
se refera la suporturi netede si cu grad mediu de absorbtie. Se
recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul
respectiv pentru a determina consumul real.
-Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu
apa.
- Poate fi acoperit ulterior cu un nou strat din acelasi produs.
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-Respectati cu scrupulozitate raportul amestecului.
-Respectati timpii de uscare înainte de a aplica un nou strat.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea componentului A alba
8710019 si gri 8710167 (referire la culoarea S181 din paletarul
Global).

DEPOZITAREA

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

INDICATIIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. J : vopsele bicomponente cu performante înalte (pe baza de
apa) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
TRAFFIC Contine max.: 140 g/l VOC

Contine izoforon-diamina, compusi epoxidici. Vezi
instructiunile producatorului.
Produs amestecat componenti A + B:
Iritant pentru ochi si piele
Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea
A nu se lasa la îndemâna copiilor.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si
consultati un medic.
Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.
Nu inhalati gazele/vaporii/fumul/aerosolii
Evitati contactul cu ochii si pielea

În cazul unei ventilatii insuficiente, utilizati un aparat
respiratoriu adecvat.
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati
recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce
complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii
suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj epoxidic pentru pavimente, bicomponent, pe baza de apa.
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica finisajul epoxidic
bicomponent pe baza de apa TRAFFIC seria 871, pe baza de
rasini poliamidice în emulsie apoasa, în cel putin 2 straturi, cu
un consum minim de 140 ml/mp.
Furnizare si punere în lucru a materialului € ................. per mp.
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