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Techninė informacija

SIGNOCRYL HS
Vieno komponento dažai asfaltuotų kelių ženklinimui

PRODUKTO APRAŠYMAS

SIGNOCRYL tai vieno komponento labai greitai džiūstantys akriliniai skiedikliniai dažai su aukštu sausų dalelių
kiekiu ir geromis fizinėmis bei cheminėmis savybėmis. Dažai neturi švino ir chromo junginių.

FIZINĖS SAVYBĖS

Spalva: Balta
Tankis: 1,63 ± 0,04 kg/dm3 (20 °C)
Klampumas: 40 – 60 s DIN 53211 – 6 (20 °C)
Kietosios medžiagos kiekis: Min. 75,0 wt.%

DARBO SALYGOS
Paviršius turi būti sausas, nuvalytos dulkės, druskos ir dervos.
Oro temperatūra nuo 5 °C iki 30 °C, santykinis oro drėgnumas max. 80%.
Paviršiaus temperatūra nuo 5 °C iki 35°C. Produkto naudojimas prie kitokių
sąlygų įmanomas, tačiau galimas džiūvimo laiko pailgėjimas

PRODUKTO PARUOŠIMAS
Produktas yra tinkamas naudojimui, tačiau priklausomai nuo temperatūros
ir padengimo metodo gali būti skiedžiamas su SIGNO skiedikliu iki 3%.
Prieš naudojant produktą gerai išmaišyti.

PADENGIMAS
Padengimas su visomis orinio ir beorio purškimo mašinomis, tinkamomis
vieno komponento kelio dažams.

PRODUKTO IŠEIGA Vidutinė produkto išeiga yra 0,5 – 0,9 kg/m2 arba 350 – 600 šlapios plėvelės
plėvelės (200 – 350 μm sausos plėvelės storio).

STIKLO RUTULIUKŲ IŠEIGA

Šviesos atspindžio charakteristikoms pasiekti rekomenduojama barstyti
stiklo rutuliukus kiekiu min . 0,3 kg / m2, laikas maks. 5 sekundės po
medžiagos padengimo. Rekomenduojama naudoti stiklo rutuliukus su anti
slydimo užpildais su max 800 granuliacija žymejimui su Type 1
reikalavimais arba su granuliacija max 1400 su Type II.

EISMO ATIDARYMO LAIKAS

Esant oro ir paviršiaus temperatūrai 20°C, prie santykinės oro drėgmės
60% ir produkto išeigos 0,6kg/m2 , maksimalus džiūvimo laikas yra 10 min,
rekomenduojamas eismo atidarymo laikas apytiksliai 25 min. Prie kitokių
sąlygų džiūvimo laikas gali keistis.

VALYMAS SIGNO skiediklis naudojamas mašinos ir instrumentų valymui.

ĮSPĖJIMAI

Purškiant dažus ant betoninio paviršiaus padengto apsaugine danga, ši
danga turi būti pašalinta prieš dažymą. Kad pasiekti tinkamą sukibimą ant
betono paviršiaus, prieš dažymą turi būti impregnuotas su gruntu SIGNO
primer 2K PUR.

PAKUOTĖ
30 kg kibiras
1500 kg konteineris
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LAIKYMAS
Originaliai uždarytoje pakuotėje, prie max 25ºC gali būti saugoma
mažiausiai 24 mėnesius.

ŽYMĖS

1. Saugumo dokumentai yra nurodyti ant etiketės ir saugos duomenų
lapuose..
2. Dėl papildomų klausimų žiurėti www.helios.si
3.Vadovautis papildomomis techninės informacijos bendromis
instrukcijomis dirbant su medžiagomis, skirtomis kelių ženklinimui .
4.Techninė informacija yra paremta laboratoriniais tyrimais ir praktine
patirtimi. Naudojant produktą be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti
atsakomybės dėl panaudojimo būdo ir galime garantuoti tik dėl paties
produkto kokybės.
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