
Karta Techniczna

Opis preparatu:
WDR - zmywalna rozpuszczalnikowa farba akrylowa przeznaczona do cienkowarstwowych 
tymczasowych oznakowań dróg i placów np. przy objazdach czy remontach dróg.         
(żółte linie, koperty) Farba WDR jest produktem szybkoschnącym, dobrze przyczepnym  
do podłoża, tworzącym szorstkie powłoki, odporne na ścieranie. 
Oznakowanie wykonane farbą WDR charakteryzuje się dobrą widocznością w dzień           
i w nocy. Główną zaletą tej farby jest możliwość szybkiego nieskomplikowanego,      
a zarazem nieinwazyjnego jej usunięcia, po spełnieniu swego zadania 
np. po zakończeniu remontu drogi. Po usunięciu farby z nawierzchni, nie pozostają na niej 
żadne widoczne ślady farby, nawet w postaci cieni, a nawierzchnia jest nieuszkodzona.
Dostępne kolory: żółty i biały.

Obszary zastosowań:
Farba WDR jest przeznaczona do malowania tymczasowych poziomych oznakowań dróg, 
placów, parkingów, ulic oraz innych nawierzchni drogowych i komunikacyjnych.

Sposób stosowania:
Preparat przed użyciem wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem.
Farbę nanosić przy użyciu pędzli, wałków, malowarek pneumatycznych                               
i hydrodynamicznych.

Podłoże:
Podłoże musi być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń atmosferycznych, 
czyste i suche. Temperatura podłoża +5 do + 30 C.°

Warunki zewnętrzne apllikacji:
Temperatura nakładania farby powinna wynosić od +5 do +30 C. °
Względna wilgotność powietrza nie powinna przekroczyć 90%. 

Usuwanie Farby:
Usuwanie farby WDR następuje za pomocą myjki wysokociśnieniowej, strumieniem wody 
o temperaturze do 100 C, przy ciśnieniu do 140 bar.°

Zużycie:
Do 7 m  / 1 L ²

Opakowania:
Z blachy:  20 L.

Przechowywanie:
W temperaturze + 5 do + 20 C.°
Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.

Farba zmywalna do tymczasowego znakowania dróg
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Trwałość:
12 miesięcy w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

Narzędzia, czyszczenie:
Do mycia urządzeń i akcesoriów do malowania stosować ksylen. 
Nie dopuszczać do zaschnięcia w urządzeniach.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:
Zwracać uwagę na otoczenie i stosować się do zasad pracy z chemikaliami. 
Preparat trzymać z dala od dzieci. 
Podczas pracy nosić odpowiednie rękawice, okulary i ubranie ochronne. 
Rękawice powinny być wykonane z kauczuku nitrylowego. 
Przy dłuższym kontakcie z produktem możliwe jest wysuszenie skóry. 
Używać kremu ochronnego do rąk.

Oznakowanie:
Nie wymaga oznakowania.
ADR/RID: preparat nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Dalsze informacje:
Informację na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz 
na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Powyższe informacje zostały sporządzone w naszym dziale produkcji według naszego 
stanu wiedzy i techniki stosowania, ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza 
naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.
Z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, użytkownik            
nie powinien odstępować od przeprowadzenia prób oraz na własną odpowiedzialność 
winien przestrzegać obowiązujące przepisy.

Data sporządzenia instrukcji: 10 luty 2014 r.

Z wydaniem niniejszej Karty Technicznej poprzednie tracą ważność.
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