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 شرح محصول 

نگ   ندار  م       ترافیکی سرررر  ر دا با اسررر طابق  هار      رانیا یم  و 3503به شررر

ی ا   ا  ها یه رز   GIS و ASTM  ، BSI خا جی استتتتتتت پا  کی  یاکر نیبر 

 .یترموپالسدیک حالل

 

 موارد کاربرد
مخد ف،  یجو طی ر شرا یزمان خشک شدن سریع، مقاومت عال یمذکور  ارارنگ 

 کشی خط تجه و باشدمی یهانیو س یبا پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالد
و جداول مور   یرزشو های نیزم ، هانگپارکی پیا  ، عابر خطوط ها، جا   سطح

 .گیر  یاسدفا   قرار م

 

 اطالعات فنی 

 ترافیکیهای رایج فام فام
 125  رصد حجم جامد

 (Cº 52  ما) 3gr/cm 6/1-3/1  انسیده

 Cº51 نقطه اشدعال

 (Cº 52  ماکربس ) 51-501 ویسکوزیده

 تبخیر حالل مکانیسم سخت شدن

قشر خشک رنگ  براقیت
  رجه( 66)تحت زاویه 

 56 حداکثر

سفید )تحت زاویة  رنگبازتاب 
 و صفر  رجه( 52

  رصد 06 حداقل

 
 

 833 :حالل رقيق کننده

 تجهيزات مورد استفاده

  اسپری بدون هوا و برس ،اسپری

 

 روش کاربرد:

 میکرون 566–266 ضخامت فی م خشک

 میکرون 066–1666 ضخامت فی م تر

 قدرت پوشش تئوری
/lit2m 3/1–1/1 ( مطابق با ضخامدهای

 (پیشنها  شد 

خشک شدن زمان 
 (Cº52) ما سطحی

مطابق با ضخامدهای )  قیقه 56حداکثر 
 (پیشنها  شد 

 خشک شدن کاملزمان 
 (Cº52) ما 

مطابق با ضخامدهای )  قیقه 156حداکثر 
 (پیشنها  شد 

 

 شرایط محيطی
از اجراء رنگ  ر شرایط بارندگی  رصد، 20-30، رطوبت نسبی  C°50-06 ما 

 ساعت بعد( جداً خو  اری فرمائید. 25)روز اجراء و 

 

 آماده سازی سطح
 خشک و عاری از هرگونه آلو گی باشد. ،سطح باید تهیز

 

 روش اعمال

 رصد وزن رنگ(  2)حداکثر بایسدی با حالل مناسب رقیق شد   ر صورت نیاز رنگ 
به رنگ مناسب  بازتابت ایجا  جهشو .  ءو با امکانات و تجهیزات مناسب اجرا

شفاف، بیرنگ و بدون  Drop-Onمیشو  از گالسبید نوع توصیه هنگام شب 
 گر  .اسدفا   بر روی رنگ اجراء شد  بصورت روپاشی  حباب

 

 نکات ایمنی

 زنی و نگهداری شررو  حرارت و شررع ه از  ور باید و بو   اشرردعال قابل پوشررش این

ست  موظف مجری صول،  این MSDS شرایط  رعایت و مطالعه ضهن  ا   ر مح

 ر  و نهو   اسرردفا   ایهنی  سرردکش و مخصررو  ماسررک از مصرررف هنگام

 رنگ اسدفا   شو . برخور ارند مناسب تهویه از که هاییمحیط
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 نگهــداری شــرایط
هداری نور خورشید نگ مسدقیم حرارت، رطوبت و تابش ور ازپوشید ، به فضای سر   ر

 .تولید تاریخ ازپس  ما  25 فوق شرایط تحت شو .

 

 مالحظات
اطالعات موجو  بر اساس  انش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شد  
است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربر  مدفاوت و  ور از 

 اشت. سدرس ما است تضهینی برای ندایج حاصل از آن نخواهیم  
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