Asfalto-betono kelių ženklinimo dažai DORAKRIL EKSPO
Charakteristika: Asfalto- betono kelių ženklinimo dažai- tai akrilo stirolo sopolimero, pigmentų ir užpildų
suspensija. Paskirtis- horizontaliam asfalto arba asfalto-betono kelių ženklinimui.
Kelių ženklinimo dažai greitai džiūsta ir sudaro tvirtą atsparią dėvėjimuisi plėvelę, atsparią druskos tirpalų,
vandens, tepalų poveikiui, pilnai atitinkančią reikalavimus, kurie keliami asfalto bei asfalto- betono kelių
ženklinimui.
REIKALAVIMAI PAVIRŠIUI:
Paviršius turi būti sausas, švarus, be dulkių liekanų, purvo, druskų, tepalų ir kitų teršalų.
ŽENKLINIMAS: Kelio dangos ženklinimas atliekamas ženklinimo mašinomis beorio dažymo būdu arba rankiniu
būdu naudojant dažų purkštuvą, teptuką arba volelį.
Prieš naudojimą dažus būtina kruopščiai išmaišyti. Sauso sluoksnio storis turi būti ne mažiau kaip 150 mkm. Sauso
sluoksnio storis pėsčiųjų perėjose turi būti ne mažiau kaip 300mkm.
Oro temperatūra ne mažiau kaip
+ 5˚C ir ne daugiau kaip +40˚C.
Dažomo paviršiaus temperatūra min. + 5˚C, max. 60˚C. Santykinis oro drėgnumas ne daugiau kaip 80%.
Šviesos atspindėjimo savybėms pagerinti dar neišdžiūvus dažų sluoksniui ant jo gali būti užberiami stikliniai
rutuliukai, kurių diametras nuo 0,1 iki 0,8mm.
RIZIKOS FAKTORIAI: R11 Lengvai užsidega. R36/38 Dirgina akis ir odą. R48/20 Kenksmingas- gali stipriai
pakenkti sveikatai ilgą laiką kvėpuojant garais.
R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
SAUGUMO PRIEMONĖS: S16 Saugoti nuo ugnies, nerūkyti. S25 Saugoti nuo patekimo į akis. S26 Patekus į akis
nedelsiant praplauti dideliu kiekiu tekančio vandens ir kreiptis į gydytojus.
S36/37/39 Dirbti su apsauginiais rūbais, apsauginėmis pirštinėmis ir naudoti akis bei veidą apsaugančias
priemones. S46 Prarijus nedelsiant kreiptis pas gydytojus ir parodyti pakuotę arba jos etiketę.
Rišanti medžiaga- akrilo-stirolo sopolimeras
Skiediklis
Etilacetatas, toluolas arba skiediklis 646 (skiesti iki 5%)
Blizgumo klasė
Nenormuojama
Instrumentai
Ženklinimo mašinos, purkštuvai, teptukai arba voleliai.
Išeiga
0,4- 0,5 kg/m² (esant sauso sluoksnio storiui 0,15mm)
Džiūvimo laikas prie 23 ºС:
Ne daugiau 10-20min (esant oro drėgnumui iki 80%)
Gamintojas- Olainės chemijos gamykla „Biolars“
Platintojas- UAB Rinvila, Laisves pr. 53e, Vilnius 852 426310
Išfasavimas
25 kg
Spalvos: balta, geltona, raudona, juoda, žalia
Sertifikatai:
1. ISO9001
2. SPSC
3. Akredituotos laboratorijos Alzida bandymų protokolai
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