STELFLOOR TRAFFIC PAINT
Wegmarkeringsverf

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE

Productomschrijving
Stelfloor Traffic Paint is een matte, niet-reflecterende wegmarkeringverf op basis van
vinylharsen.

Eigenschappen
Markeringsverf voor buiten
Sneldrogend
Antislip
Goed dekkend

Gebruik/Toepassing
Stelfloor Traffic Paint is een sneldrogende, antislip wegmarkeringverf voor
zebrapaden, voetpaden, afbakeningen van parkeerzones, aanduidingen van
parkeerverboden enz.
Wordt toegepast met een conventionele spuit, maar kan ook met de kwast worden
verwerkt.
Heeft een goede slijtweerstand, droogt zeer snel en bezit een hoge dekkracht.
Wordt niet bruin bij toepassing op bitumineuze oppervlakken.

Technische Eigenschappen
Kleur, waarvoor de genoemde gegevens
gelden
Dichtheid
Volumepercentage vaste stof
Glans
Aanbevolen droge laagdikte
Leverbaar in de kleuren

:

wit

:
:
:
:
:

1,47 kg/dm³
49%
mat
100 micrometer
wit 001, geel 101

Verwerking van het product
Verwerkingscondities:
Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het
dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C
en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.
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Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij
wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze
producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische
Productinformatie is uitgegeven.
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Kwast en Rol
Type verdunning
Volumepercentage verdunning
Reinigingsmiddel

:
:
:

n.v.t.
gebruiksklaar
thinner

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.
Stofdroog
: ca. 30 minuten
Overschilderbaar
: ca. 1 uur
Theoretisch rendement
2-5 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond

Systeeminformatie
Stelfloor Traffic Paint wordt toegepast zonder primer, in één enkele laag op alle
wegen: beton, bitumen, asfalt, cement en kasseien.
Na droging geeft Stelfloor Traffic Paint een matte film, die niet hinderlijk ruw is of
verblindend werkt. Het product is antislip, een onmisbare eigenschap voor toepassing
op zebrapaden.
Indien een reflecterende werking vereist is, kan men in de nog klevende Stelfloor
Traffic Paint (tussen 3 en 10 minuten na toepassing) speciale glaspareltjes instrooien
voor reflectie.
Na droging, de overtollige pareltjes verwijderen door borstelen om slippen te
voorkomen.

Veiligheid/Hygiëne
Kleur, waarvoor de genoemde gegevens
gelden
Vlampunt volgens ISO 1516
VOS-EU-grenswaarde

:

wit

:
:

> 30°C
cat. A/j < 500 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de
richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en
regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of
www.veiligmetverf.nl
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Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij
wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze
producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische
Productinformatie is uitgegeven.
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Artikelgegevens
Houdbaarheid

:

Verpakking

:

In onaangebroken verpakking
tenminste 24 maanden. Vorstvrij
bewaren.
5 liter

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl
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