צבע לסימון דרכים פורמולה  1צהוב
גלון  5ליטר  66590100911050
פח  18ליטר  66590100911180
תאור המוצר:
שימושים:
יתרונות:

נתונים טכניים:

תוצאות בדיקות
ותקנים מיוחדים:

צבע אקרילי לסימון דרכים ,בעל ייבוש מהיר ,עמיד בפני שחיקה גבוהה ובולט בתנאי שטח קשים.
מתאים לסימון כבישים ודרכים מצופים אספלט :מיועד לצביעת סימוני כביש ,צידי כבישים ,מדרכות
ודרכי גישה ,מגרשי חנייה ,אולמות ייצור ועוד.
בעל ייבוש מהיר וכושר הידבקות גבוה .עמיד בשחיקה גבוהה ומוכן לשימוש ללא צורך בדילול.
מאפשר יישום חומר סימון ברמה  Bלפי דרישות הועדה הביןמשרדית ,כאשר מיושם בהתאם
למפורט בסעיף "תוצאות בדיקות ותקנים מיוחדים" במסמך זה.
גוון
ברק
אחוז מוצקים בנפח
עובי שכבה מומלץ רטוב
עובי שכבה מומלץ יבש
כושר כיסוי תאורטי
מס' שכבות מומלץ
שיטת יישום
תקופת שירות

מתאים לת"י  .1871חומר סימון חד רכיבי אקרילי המיושם בכמות של  750גר'/מ"ר ,יחד עם
כדוריות זכוכית  ECHOSTAR-5תוצרת  ,SOVITECהמיושמות בכמות  400גר'/מ"ר; תכונות
התפקוד לאחר שחיקה של  P6מעברי גלגל )בהתאם לגלגל נע( ויישום על משטח בעל עומק
מרקם  .R4 Q3 B3 S2 :RG2בהתאם מסווג כצבע ברמה .B

זמני ייבוש:

25°c 50% RH

למגע
לפתיחת תנועה

הכנת שטח:
הוראות יישום:

צהוב
מט
50-55%
 500מיקרון
 250מיקרון
 2מ"ר/ליטר ,לשכבה בעובי  250מיקרון יבש
1
הברשה ,גלילה ,התזה
חצי שנה )ע"ג הכנת שטח מתאימה(

 10-15דקות
 30דקות

35° c 70% RH

 9-12דקות
 25דקות

יש לנקות את פני השטח משמנים ,אבק וכל לכלוך אחר לפני הצביעה.
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תאריך עדכון9/16 :

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש.
ניתן לפזר כדורי זכוכית בשיעור של  400גר' למ"ר ע"ג הצבע הרטוב כדי להגביר את הנראות בלילה.
יש להשתמש בכדוריות מסוג  ECHOSTAR5מתוצרת  .SOVITECלהתאמה לדרישות הועדה הבין
משרדית יש ליישם כמפורט בסעיף "תוצאות בדיקות ותקנים מיוחדים" שלעיל.
יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים :טמפרטורת הסביבה בין  7-35מעלות צלסיוס )לפחות 3
מעלות צלסיוס מעל נקודת הטל( .יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כשהמשטח רטוב ,כאשר צפוי
גשם או סופת חול.

צבע לסימון דרכים פורמולה  1צהוב
דילול:
הוראות ניקוי:
גודל אריזה:

הצבע מוכן לשימוש.

יש לנקות ציוד גלילה ,הברשה ,התזה וכלים לפני התקשות הצבע במדלל  023של נירלט.
 5ליטר 18 ,ליטר

הערות מיוחדות:

הוראות אחסנה ותוקף:
 24חודשים במקום מוצל ,קריר ויבש ,באריזה מקורית וסגורה היטב.
הוראות בטיחות:
לפני השימוש ,יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב ,במקרה של מגע בין החומר לעיניים
יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי .יש לשמור על האריזה סגורה היטב .להרחיק מהישג
ידם של ילדים .אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט .כל הנתונים וההמלצות המובאים
כאן ,מבוססים על בדיקות ,ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר .אין לפרש זאת
כאחריות כללית ,מפורשת או מרומזת .אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד ,על המשתמש לבדוק
התאמה לצרכיו .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.
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