SIGNALMARC
VOPSEA PENTRU MARCAJ RUTIER
seria 010
DESCRIERE
SIGNALMARC este un produs specific pentru marcajele
orizontale, pe bază de răşini sintetice, caracterizat printr-o
uscare rapidă, aderenţă şi elasticitate bună, rezistenţă
ridicată la abraziune.

- Consum indicativ: 1,5 mp/l (grosime peliculă 180-200
microni)
COLORAREA
Produsul este disponibil în culorile alb 0100039, alb
refringent 0100139, albastru 0100105.

INDICAŢII DE UTILIZARE
DEPOZITAREA
Pavimente stradale: asfalt, suporturi din ciment, porfir, etc.
CARACTERISTICI TEHNICE
-Natura liantului: polimeri sintetici.
-Solvent: hidrocarburi alifatice
. 0100039 alb
Pigmentul conţinut în alb este bioxidul de titan
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,69±0,03 kg/l.
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 6000-8000 cps
(vâscozimetru rotaţional Brookfield la 25 °C)
. 010139 alb refringent:
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,82±0,03 kg/l.
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 10600-12600 cps
(vâscozimetru rotaţional Brookfield la 25 °C)
-Indice de refracţie: 1,51
-Granulomerie sfere:
Analiză 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
. 0100105 albastru
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,57±0,03 kg/l.
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 6000-8000 cps
(vâscozimetru rotaţional Brookfield la 25 °C)
PREGĂTIREA SUPORTULUI
- Eliminaţi orice urmă de praf.
- Pe suportul uscat aplicaţi SIGNALMARC conform
modalităţilor prezentate în indicaţiile de aplicare.

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006
Produs exclusiv pentru uz profesional
- Nociv - uşor inflamabil
- Conţine: Toluen
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform
normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.
REZUMAT DE CAPITOL
Vopsea pentru marcaje rutiere.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică vopseaua pentru
marcaje rutiere SIGNALMARC seria 010, pe bază de
polimeri sintetici, în cantităţile determinate de gradul de
absorbţie al suportului.
Furnizare şi punere în lucru a materialului € ................. per
mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din fişa
prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.

INDICAŢII PENTRU APLICARE
Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea relativă a mediului: <75%.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea suportului: <10% U.R..
- Evitaţi aplicarea în prezenţa condensului superficial şi
gheţii sau sub acţiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, pistol.
- Amestecaţi cu grijă produsul înainte de utilizare.
- Diluţie: 2-5% cu diluant pentru marcaje rutiere 5060605.
- Pentru aplicări pe ciment este posibilă diluarea cu Dil.
Nitro 5170076.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată cu diluant pentru
marcaje rutiere 5060605 sau cu Dil. Nitro 5170076.
San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

1/1

SIGNALMARC - v.2019-04-03

