
 

 

 معرفی محصول 

پایه   بر  محصول  و   یاشهیش  یهادانه،  تیگیاگر،  یربنکدرویه  یهان ی رزاین 
 به توانیم بارز این محصول یهای ژگیواز شده است.  یژه طراحیو یهایافزودن

 . ردکدوام و ماندگاری باال، بازتاب نور مناسب و انعطاف پذیری عالی اشاره 

 موارد مصرف   

 شهری و روستایی  یهاجاده و  هابزرگراهخط کشی محوری در  •

 عرضی یهاهشداردهنده  •

 زیرآیند 

 آسفالت  •

 (  شود ینمبتن )پیشنهاد   •

 آماده سازی سطح 

 روغن و چربی باشد.   گردوغبار،خشک و عاری از   ، تمیز  کامالًسطح باید   •
 باید حذف شوند.  موجود بر روی سطحذرات سست  هرگونه •

 

 روش اجرا 

مخزن   ❖ داخل  در  محصول  ابتدا  است  الزم  رنگ  این  اجرای  جهت 
دمای   تا  دهی  حرارت  گرم    200مخصوص  سانتیگراد  .  شوددرجه 

  ک بوده تا یمقتضی است مخزن حرارت دهی مجهز به همزن مناسب  
 مذاب همگن حاصل گردد. 

 رون کمی 1500ضخامت پیشنهادی  حداقل :اجرا به روش اسپری ❖

 رونکمی 2000ضخامت پیشنهادی  حداقل :رید کاجرا به روش اس ❖

ا ❖ روش  به  پیشنهادی:  ستروژنکاجرا  و    4000حداقل    ضخامت 
 رون کمی 6000 ثرکحدا

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

پوشش نباید تا زمان خشک  باشد.    درصد وزنی  4بستر نباید بیش از  
قرار مواد شی  ،کامل در معرض روغنشدن   یا فشار مکانیکی  میایی 

 د.بگیر

برای چسبندگی بهتر به سطح آسفالت، استفاده از پرایمر مخصوص   ❖
 .گرددیمقبل از اجرای رنگ، توصیه 

 
 

 

 استاندارد  مقدار  ویژگی محصول 

 فام
در  ) سفید، زرد

مختلف قابل  یهافام
 (استعرضه 

EN 1871 

 BS 3262 2.35-1.9 )گرم بر سانتیمتر مکعب(  دانسیته

 ASTM E28 110-90 نقطه نرمی 

 EN 1871 نمونه  10از  6حداقل  مقاومت در برابر ضربه 

 ساعته 6پایداری حرارتی 
ثر کاندیس زردی حدا

15 
EN 1871 

 0/45  °فاکتور روشنایی )انعکاس(

 80سفید: حداقل 
EN 1871 

 50زرد: حداقل 

 EN 1871   480 )ساعت(  UVمقاومت در برابر 

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

میلی   100حداکثر 
 گرم

ASTM D4060 

اهش ارتفاع  ک)میانگین جریان پذیری 
 مخروط(

 EN 1871 درصد 15ثر کحدا

و مواد  هاحالل مقاومت در برابر 
 سوختی

عدم تخریب و تاول  
 زدگی 

ASTM D2792 

 

 انبارداری 

خنک   ،خشکدر شرایط    و(  C25°)دمای  داین محصول باید در شرایط استاندار 
نگهداری    از  دور  به  و خورشید  مستقیم  این نور  نگهداری  جهت  انبار  گردد. 

 از منابع گرمایی و احتراق  دارای سیستم تهویه مناسب بوده و   ستیبایممحصول  
انقضا این محصول یک ، مدت زمان  الذکرفوقدر صورت رعایت موارد  .  دور باشد

 سال پس از تولید است.


