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ERBAPAINT

POPIS
 
Špeciálna vodou riediteľná farba na značenie trávnikov:
futbalové ihriská, rugby atď.
Neničí trávnik (žltnutie).
Má vynikajúce krytie a jednoduché použitie.
Značenie ostáva viditeľné aj po opakovanom kosení
trávnika.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Vhodné na trávniky. TECHNICKÉ 
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Povaha pojiva: Kopolymér vinylu kyseliny versatikovej vo
vodnej disperzii
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ± 0,05 kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 36000 cps ±
3 200 pri 30 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 30 min.; úplné po 4 hodinách.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
-------
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Produkt je možné používať s vhodným vzduchovým alebo
airless striekacím vybavením.
- Počet vrstiev: 1.
- Riedenie: podľa spôsobu aplikácie
(orientačne na 50 %).
- Približná výdatnosť: 30-33 lineárnych metrov na liter.
S jednou plechovicou je možné vyznačiť priemerne 450 -
500 lineárnych metrov (o šírke približne 12 cm).
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Neaplikovať pri relatívnej vlhkosti prostredia > 80 % a pri
teplotách prostredia a/alebo podkladu nižších ako +0 °C
vyšších ako +35 °C; vyhnúť sa aplikácii pri priamom
slnečnom žiarení.
- Neaplikovať počas dažďa.
 
ZAFARBENIE
 
Produkt je dostupný biely.
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C 
Minimálna teplota skladovania: +5 °C 
Chrániť pred vlhkosťou.
rodukt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006
Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg.
dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. Produkt

používať podľa platných hygienických a bezpečnostných
predpisov; po použití nerozptyľovať obaly
do prostredia, zvyšky nechať dobre vyschnúť a spracovať
ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí.
Používať iba na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu
s očami okamžite vymývať veľkým množstvom vody. V
prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal
alebo štítok. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do
vodných tokov alebo do okolia.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov
 
HESLO TEXTU
 
Nepriehľadná, vodou riediteľná farba na značenie trávnikov.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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