
 

 

 معرفی محصول 

. با  و فرموله شده است  این محصول بر پایه رزین اکریلیک ترموپالستیک طراحی
 جهت خط کشی ترافیکی در مناطقی که دارای  توجه به نوع رزین بکار رفته در آن 

لطفاً جهت اطالع از نوع )  ردیگی ممورد استفاده قرار    هستند  آب و هوای معتدل
، با کارشناسان صبا شیمی آریا  کننده  رنگ ترافیکی متناسب با شرایط جوی مصرف

به مقاومت سایشی و   توانیمبارز این محصول    ی هایژگیو(. از  مشورت نمایید
 جوی بسیار عالی، مقاومت در برابر چرک پذیری و ماندگاری باال اشاره نمود. 

 موارد مصرف   

 شهری و روستایی  یهاجاده و  هابزرگراهخط کشی محوری در  •

 ترافیکی  و نقوش عالئم جهت نشانه گذاری و ترسیم اجرای دستی •

 عابر پیاده  یهابلوکاجرای دستی خطوط عرضی مانند  •

 زیرآیند 

 آسفالت  •

 ممکن است نیاز به پرایمر مخصوص بتن داشته باشد(  )بتن  •

 آماده سازی سطح 

 روغن و چربی باشد.   گردوغبار،خشک و عاری از   ، تمیز  کامالًسطح باید   •
حذف شوند. سمباده زنی سبک با   پیش از اجرا باید بتن عوامل پخت •

 .شودی ممواد ساینده مناسب توصیه 
 باید حذف شوند.  موجود بر روی سطحذرات سست هرگونه  •

 

 روش اجرا 

 اسپری هوا یا ایرلس  •

 غلتک()رولر  •

 طرح ترافیکی( یهالبهو  هاگوشهجهت رنگ آمیزی )قلم مو  •

 

است   ❖ ذکر  رنگ  شایان  این  برای  پیشنهادی  تر  ضخامت  حداکثر  که 
 است.میکرون خشک(  350معادل  )میکرون  700

از    درجه سانتیگراد و  10باید حداقل    آسفالت در هنگام اجرادمای   ❖
میزان    همچنین  د باالتر باشد.درجه سانتیگرا  3حداقل    نقطه شبنم  

از   بیش  نباید  بستر  وزنی  4رطوبت  تا  باشد.    درصد  نباید  پوشش 
شدن   خشک  روغنزمان  معرض  در  فشار    ،کامل  یا  شیمیایی  مواد 

 مکانیکی قرار بگیرید. 

 

مقدار تینر مصرفی با توجه به روش اجرا و دمای محیط متغیر است.   ❖
حداک هوا  اسپری  با  اعمال  ترافیکی 10ثر  جهت  تینر  وزنی  درصد 

 مورد استفاده قرار گیرد.  ماندگار

 . رقیق نمودن این رنگ اجتناب شوده جهت  از مصرف تینرهای متفرق ❖

 

 

 انبارداری 

خنک   ،خشکو در شرایط    (C25°)دمای    این محصول باید در شرایط استاندارد 
. انبار جهت نگهداری این محصول شودو به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری  

دور   از منابع گرمایی و احتراق  دارای سیستم تهویه مناسب بوده و  ستیبایم
انقضا این محصول شش    ، مدت زمانالذکرفوق در صورت رعایت موارد  .  باشد

 پس از تولید است.  ماه

 استاندارد  مقدار  ویژگی محصول 

 فام

سفید، زرد، قرمز،  
ی  هافامدر )مشکی 

مختلف قابل عرضه  
 است(

ISIRI 21194 

 ASTM D562 15±95 ویسکوزیته )کربس(

 ASTM D1475 45/1 _ 6/1 دانسیته )گرم بر سانتیمتر مکعب( 

زمان خشک شدن ترافیکی ) ضخامت 
 میکرون(  380

 ASTM D711 30حداکثر 

 ASTM D1640 40حداکثر  زمان خشک شدن کامل )دقیقه( 

 ASTM D2369 70حداقل  )درصد( در صد جامد وزنی

 0/45  °فاکتور روشنایی )انعکاس(

 80سفید: حداقل 
EN 1871 

 50زرد: حداقل 

 ASTM D2196 6.5 قدرت پوشش تر )متر مربع بر لیتر(

دور با   1000از تست سایش بعد 
 کیلوگرم  1و وزن  cs- 10 ساینده

میلی   100حداکثر 
 گرم

ASTM D4060 

 مقاومت در برابر محلول نمک 
عدم تخریب و تاول  

 زدگی 
BS 6044 

 مقاومت در برابر حاللها و مواد سوختی
عدم تخریب و تاول  

 زدگی 
BS 6044 


