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Útjelző festék
DR-72

Oldószeren alapuló, gyorsan száradó, egykomponensű, jelölő festékanyag. Kontrasztdús, jó fe- 
dőképességű színezőanyag. Kiváló minőségű tapadási tulajdonságokkal bír betonon, aszfalton,
vasfém, kő és -fafelületeken, vakolatokon és kőműves falazatokon. 

Finom szemű szerkezettel  rendelkezik. Idő előtti elöregedéssel,  az időjárás viszontagságaival, 
olajjal, jég és útsóval szemben ellenálló.

Jól felismerhető, kedvezőtlen időjárási feltételek mellett is, kivéve, ha jég és hótakaró borítja az 
úttestet és az utcákat.

A DR-72 Útjelző festék mindenféle jelölő munkálatok elvégzésére alkalmas, mind úttesteken, par-
kolókban, járdákon, kerékpárutakon, beágazásokban, mind parkolóházakban és mélygarázsok-
ban is.

A DR-72 Útjelző festéket fehér, sárga és asztfaltszürke színárnyalatokban tudjuk szállítani.

A még nedves mázoló bevonatba szükség szerint visszfényű (reflex) üveggyöngyök keverhetők. 
1,0 kg-os és 5,0 kg-os, valamint 25,0 kg-os formában, erre a célra külön csomagolási kiszerelé-
sek állnak rendelkezésre.
A reflex üveggyöngyök olyan jelölő munkálatok elvégzéséhez viszont nem alkalmasak, amelyek 
a BAST (Közlekedésügyi Szövetségi Intézet) előírásainak a hatáskörébe esik.

Szállítási csomagolás:   2,5 liter
  5,0 liter
14,0   kg
30,0   kg

Rendelésszám: DR- 72.00.9010.0 fehér
DR- 72.00.0002.0 sárga 
DR- 72.00.0009.0 aszfaltszürke

DR-73.00.0000.0 reflex üveggyöngyök

VOC-EU határérték: kat.: A/i, 500 gr/liter (2010)
A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter

Szállítási forma: felhasználásra kész
Feldolgozás: ecsettel, hengerrel, szórással
Oldószer: szükség szerint Speciális Hígítóval VR-72
Alapfelület: Tisztára sepertnek, olajmentesnek és száraznak kell 

lennie.
Alapfelület hőmérséklete: lehetőleg + 30 ˚C felett ne legyen
Anyagszükséglet: kb. 300 gr/m², a rétegvastagságtól függően
Száradási idő: Kb. 20 perc, az alapfelület hőmérsékletétől függően 

hosszabb vagy rövidebb ideig tart.
Színárnyalatok: fehér, sárga, aszfaltszürke
Megjelölés: könnyen gyúlékony
Raktározhatóság: min. 1 év
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot

             TM/DR-72 überarbeitet am 10.03.10 rei/mh übersetzt am 01.10.10 rei/ms/01-07/H


