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Fehér vonalakat jelölő festékanyag
DM-30

Folyékony, speciális jelölő festékanyag,  sportpályák gyepéhez, szuperfehér,  vízzel 
hígítható.

Az összes közkedvelten használatos nedvesen szóró berendezésekhez alkalmas, a 
jelölő vonalak előállítására.

Kívánság szerint a feldolgozás előtt 1 : 5-től-1 : 7-ig térfogatrészben vezetékes vízzel 
hígítsuk és jól keverjük fel.

A  DM-30  festékanyag  abszolút  környezetbarát,  ökológiailag  teljesen  aggodalom-
mentesen felhasználható. Mentes égetett mésztől, oldószerektől és nehézfémektől. 
A pázsitot és a gyepszőnyeget nem támadja meg. Száradás után záporesővel szem-
ben ellenálló.

Szállítási csomagolás: Műanyag kaniszter 15 kg-os tartalommal a fehér 
színárnyalat esetében.
Műanyag kaniszter 10 kg-os tartalommal a piros 
színárnyalat esetében.

Megrendelés száma: DM 30.00.0000.0 fehér
DM 30.00.0000.4 piros

Szállítási forma: magas fokú koncentrátum
Keverési arány: 1 részarány koncentrátumot 5-7 részarány veze-

tékes vízzel hígítsunk.
Feldolgozási utalás: a hígítás után jól keverjük fel
Színárnyalat: Patyolatfehér, de érdeklődésre más színárnyalat is 

lehetséges.
Fényességi fok: matt
Fajsúly: kb. 1,50 gr/ml³, a színárnyalattól függően
VOC-EU határérték: kat.: A/c, 40 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 40 gr/liter
Raktározhatóság: felnyitatlan csomagolásban min. 1 év
Hőállóság: fagymentesen tárolandó
Feldolgozás: szórással
Kiadósság: 1 kaniszter hígítva kb. egy labdarúgópályához 

elegendő.
Száradási idő: A külhőmérséklettől és a gyep nedvességétől 

függően kb. 30 perctől-több óra hosszáig.
Biztonsági és veszélyesség 
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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