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Útjelzı festék  
DM-23 
 
Vízzel hígítható, mőanyag diszperziós alapú festékanyag. Különösen alkalmas 
ideiglenes útjelölı munkálatok elvégzéséhez mint például elterelı utak, építkezések, 
ideiglenes behajtók és kijáratok, nyom- és terelıvonalak jelölésére. 
 
Alkalmas továbbá padlózatok, terek és utak tiltott övezeteinek és sávjainak a 
kijelöléséhez, de felhasználható az utcai közlekedésben a veszélyes helyek, sarkok 
és szegélyek megjelölésére is. 
 
Kontrasztdús színezési módja révén jól felismerhetı. Szinte minden alapfelületen jól 
tapad mint például aszfalton, betonon, fa alapfelületen, kımőves falazatokon, 
vakolatokon és mőkı alapfelületen is. 
 
Olaj, víz, jég és útsóálló. Érdesen matt felületet ad, az összes színárnyalat  
egymással összekeverhetı. 
 
Szállítási csomagolás:   vödör  2,5 liter 
     vödör  5,0 liter 
     vödör          10,0 liter 
     vödör          15,0 liter 
 
Szállítási forma:   felhasználásra kész 
Színárnyalatok:    fehér, fekete, sárga, piros, kék 
Hígítás:    szükség szerint csak vízzel 
Feldolgozás:  ecsettel, szórással, hengerrel, de airless eljáráshoz 

is alkalmas 
Felhasználás:  kb.250-300 gr / m² 
Alapfelület állapota:  száraz, vagy enyhén nedves, tisztára sepert és 

olajmentes 
Alapfelület h ımérséklete:  legalább + 10 ˚ C  
Száradási id ı: kb. 30 – 60 perc, az alapfelület hımérsékletétıl 

függıen 
Raktározás:  fagytól védve raktározandó 
Feldolgozási utalás:  A jobb fedési tulajdonságok elérésének az 

érdekében a sárga szín fekete alapra való 
felkenésénél, a felületet elıször fehér színnel 
kenjük elı. 

Lobbanáspont:  nincs 
VbF:  nem alkalmazható 
Megkülönböztet ı szín:  piros 
Biztonsági és veszélyesség  
szerinti besorolás:  lásd. a biztonsági adatlapot 
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