
"SOLVECRYL TRAFFIC" 
TEEKATTEVÄRV

Kasutusvaldkond

Eeltöö

Värvimine

Sideaine

Kuivjääk, %

Viskoossus, V3-6 mm

Tihedus

Värvus

Töövahendid

Kulu

Kuvamisaeg

LOÜ sisaldus

Ohutusnõuded

Pakend

40 - 45 / tööviskoossus 25 - 30 sek.

1,55 -1,65 kg/L

Kõrgsurvepihusti ( soovitatav düüsi suurus 1,8 - 2,6 mm, ja düüsirõhk 2,5 - 3,5 bar ), valumasina. 
Töövahendid puhastada nitrolahustiga või  "Solvepur 1070,1080".

0,40 mm kiht: 500 - 600 g/m2; 0,60 mm kiht: 800 - 900 g/m2

2 aasta. Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril < 30 0C. 
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

EÜ LOÜ direktiiv ЕС 88/379/ЕЕС и 2004/42/ЕС (alaliik А/i ) ,sisalduse piirväärtused 500 g/L. Maksimaalne LOÜ 
sisaldus kasutamisvalmis lakkis on  400 g/L. 

Sisaldab atsetoon. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada 
unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral 
kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/
kuumadestpindadest. Mitte suitsetada. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuta jooksul ettevaatlikult 
veega.

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida 
kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda 
ohtlike jäätmete kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. 
Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete 
kogumispunkti.

ÜHEKOMPONENTNE TEEKATTEVÄRV

25 / 30 kg; 300 kg

0,30-0,40 mm kiht: 15 - 20 min; 0,50-0,60 mm kiht: 30 - 40 min.

100, 200 - valge, 300 - kollane, 400 - sinine, 500 - roheline
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Kiiresti kuivav, matt, ilmastiku - ja valgustkestev akrüülvärv. Kasutatakse teede ja sõiduradade, parklate, lennuväljade 
ning muude liikluskohtade märkimiseks betooni, asfaldi ja bituumenpindadel.

akrüülvaik

57 - 63

Pind peab olema kuiv ja puhas. Sobiv temperatuur + 10 0C .... + 25 0C. 

Sega värv hoolikalt enne kasutamist. Vedelda värv vedeldiga "Solvepur 1070, 1080" vajaliku viskoossuseni. 
Valumasina kautamisel värv ei lahjendata. Kui kasutad lakisegu järgmisel päeval, tuleb segada juurde sama 
kogus värsket värvisegu.Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks!!!

Säilitamine

Ettevaatust!




