TARMACOAT™

Univerzální rychleschnoucí
barva pro vodorovné značení
Odolná proti dešti a přetíratelná již po jedné hodině
Lze nanášet na mírně vlhké povrchy
Vynikající odolnost vůči UV a povětrnostním podmínkám
Produkt na vodní bázi, bezpečný při použití a prakticky bez zápachu
Jednosložkový, bez nutnosti tužení

KNOW‐HOW TO PROTECT ™

WWW.RUST‐OLEUM.CZ

TARMACOAT™
POPIS

Velmi rychle schnoucí víceúčelová jednosložková barva na vodní bázi pro vodorovné
značení.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Jako nátěr na asfalt, beton, dlažbu, bitumen, na parkovištích pro krátkodobé nebo
opakované použití, jako značení čar, na tenisových kurtech, hřištích apod.. Není
vhodný pro garážové podlahy. Produkt bude dostatečně vytvrzen přibližně za 24
hodin, aby vyhověl lehkému provozu (kolo, auto atd.). V případech, silného zatížení
počkejte 48 hodin před opětným uvedením oblasti do provozu. Chladné a vlhké
počasí může mít negativní vliv na dobu schnutí.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:
Úroveň lesku:
Obsah sušiny objemově:
Obsah sušiny váhově:

1,3
Matt
45 %
57 %

BEZPEČNOSTNÍ DATA
VOC produktu:
40 g/l
VOC směsi:
40 g/l
VOC kategorie:
A/i
VOC limit:
140 g/l
Třída:
A+
Bod vzplanutí:
Nehořlavý
Bezpečnostní pokyny: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány v suchých a dobře
větraných prostorech a nejsou vystaveny přímému slunečnímu světlu, při teplotách mezi 5°C
a 35°C.

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%
Na dotyk:
Pro manipulaci:
Pro přelakování:
Plně vytvrzen:

30 minut
1 hodina
1 hodina
2 dni

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU
120 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU
54 µm

TEORETICKÁ VYDATNOST

4 - 8 m² / L, v závislosti na typu povrchu.

PRAKTICKÁ VYDATNOST

V závislosti na typu povrchu. Vydatnost bude pravděpodobně blízko 4 m² / l.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Ujistěte se, že povrch je čistý, pevný a suchý (přijatelný je mírně vlhký povrch).
Tarmacoat lze aplikovat na existující nátěr za předpokladu, že je odstraněn veškerý
špatně přilnavý materiál a lesklé povrchy jsou zdrsněny brusným papírem. Pro
betonové povrchy, které jsou porézní a / nebo mají sypké částice nebo prášek, se
nejprve natřete základním nátěrem Primer 44HS nebo EpoxyShield Sealer 5220. Pro
nepórovitý beton připravte zředěným NOXYDE. Na asfaltové povrchy naneste vrstvu
Tarmacoatu 20% zředěnou vodou.

POKYNY K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity je třeba před použitím produkt důkladně promíchat.

PODMÍNKY APLIKACE

Neaplikujte v exteriéru, pokud je předpovídán déšť nebo mráz nebo pokud je teplota
pod 10°C. Relativní vlhkost musí být pod 85%.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC
Použít neředěný.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Použijte váleček se středně dlouhým vláknem. Jeden nátěr je běžně dostačující, ačkoli
druhý nátěr může být nutný na velmi porézních nebo velmi drsných površích nebo když
je vyžadován lepší trvanlivý systém. Použijte neředěný.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Před zahájením vytvrzování vyčistěte nářadí v teplé mýdlové vodě.

POZNÁMKY

Nepoužívejte v oblastech, které budou trvale pod vodou.
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