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 شرح محصول 

 BS ENو  BS EN 1871های مطابق با استاندارد گرمترافیکی رنگ 

 پلیمر سنتتیک.بر پايه  12802

 

 موارد کاربرد
پوشش و دارای مقاومت عالی در شرايط جوی مختلف، با رنگ مذکور 

وار ضخیم ن بصورت و باشدمیبر سطوح آسفالتی و سیمانی چسبندگی عالی 
ط خ جهتاين رنگ  .شودمیآسفالت و يا بتون اجراء  سطوحای بر وچسبنده

و بصورت نوار  گیردمیمورد استفاده قرار ها ها و بزرگراهآزاد راهکشی سطح 
آسفالت و يا بتون اجراء  ،یميقد های رنگ سطوح بر ای ضخیم وچسبنده

 .شود یم

 

 اطالعات فنی 

 های رايج ترافیکیفام :فام

 (Cº 22 )دما 3gr/cm 3/2-8/1 دانسیته:

 حداقل Cº90 نرمی:نقطه 

دور  011مقاومت در برابر 

 سایش:
 میلی گرم 066حداکثر 

 درصد 26حداکثر  مقاومت در برابر جاری شدن:

 دقیقه 3حداکثر  چسبندگی به تایر

رنگ سفید )تحت زاویة بازتاب 

 و صفر درجه(: 54

 

 درصد 88باالی 

 

 ندارد حالل رقیق کننده:

 تجهیزات مورد استفاده

 اسپری بدون هوا  و اسپری

 

 

 

 

 روش کاربرد:

    Cº228- 288 :دمای رنگ هنگام اجراء

 :ضخامت فیلم
1088– 1088 

 میکرون

مقدار مصرف به ازای هر متر 

 51با عرض کشی خط

 متر:سانتی

 گرم  066 -066

 

 :ترکیبات

 درصد 18-22 :بیندر

 درصد 02-28 ر:فیل

 )پیگمنت سفید( درصد 06 پیگمنت:

 درصد 28-22 گالسبید:

 

 شرایط محیطی
سبی  C°54- 01دما  شرايط    54 -54، رطوبت ن صد، از اجراء رنگ در  در

 فرمائید. ساعت بعد( جداً خودداری 55بارندگی )روز اجراء و 

 

 آماده سازی سطح
سطح بايستی قبل از اجراء پرايمر تمیز، با تخلخل مناسب، خشک )عاری از     
 رطوبت( و عاری از هر نوع آلودگی باشد. وجود گرد و غبار و رطوبت مانع از 

سفالت می        سطح آ سب پرايمر به  سبندگی منا صاف و    چ صورت  گردد. در 
 جت گردد که سطح آسفالت را با واترپیشنهاد میصیقلی بودن سطح آسفالت 

سته و متخلخل نمائید. پرايمر    ضافه کردن   P  B2130-2135ش بدون ا
سب    ضخامت منا شت   اجراء گردد. میکرون 011-511تینر و با  پس از گذ

ساعت  سب     حداکثر يک  ضخامت منا از زمان اجرای پرايمر، رنگ مذکور با 
 اجراء گردد.

 
 

 گرم اسپریرنگ ترافیكی ترموپالستیك 

B 2100-(W,Y) 
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 نكات ایمنی

 اين  MSDS شتتترايط رعايت   و مطالعه   ضتتتمن استتتت موظف جریم
ستفاده  ايمنی دستکش  و مخصوص  ماسک  از مصرف  هنگام در محصول،   ا

 رنگ استفاده شود. برخوردارند مناسب تهويه از که هايیدر محیط و نموده

 
 

 نگهــداری شــرایط

شک، خنک و در دمای کمتر از   سانتی  16در مکان خ گراد نگهداری درجه 

 .تولید تاريخ از پس ماه 02 فوق شرايط تحت شود.

 

 مالحظات
شده      ساس دانش فنی و تحقیقات آزمايشگاهی ما تهیه  اطالعات موجود بر ا
صرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از       شرايط م ست ولی از آنجا که  ا

 دسترس ما است تضمینی برای نتايج حاصل از آن نخواهیم داشت.
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