Матеріали спеціального призначення / Материалы специального назначения /
Special purpose materials
UA Фарба для

RU Краска для

горизонтальної розмітки
автомобільних доріг
зовні приміщень

горизонтальной разметки
автомобильных дорог

Призначена для нанесення
розмітки на проїжджу частину
автодоріг, шосе, асфальт,
бордюри, а також бетонні
поверхні.

EN Paint

снаружи помещений

for horizontal marking
of highways
exterior

Предназначена для нанесения
разметки на проезжую часть
автодорог, шоссе, асфальт,
бордюры, а также бетонные
поверхности.

The paint is intended for
marking the roads, highways,
asphalt, border and concrete
surfaces. Film-creating
substance is acrylic resin.

плівкоутворювач /
пленкообразующее / binder
ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree
колір / цвет / color

акрилова смола

акрилвоая смола

acrylic resin

матова

матовая

matt

біла

белая

розріджувач / разбавитель / thinner

етилацетат, бутилацетат або їх суміш

этилацетат, бутилацетат или их смесь

спосіб нанесення / способ нанесения /
application method
норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer

пензель, фарборозпилювач, валик або
спеціальна техніка для розмітки

кисть, краскораспылитель, валик или
специальная техника для разметки

0,6-1 кг/м² (при товщині рідкого шару
від 300 до 500 мкм)

0,6-1 кг/м² (при толщине жидкого слоя
от 300 до 500 мкм)

час висихання / время высыхания /
drying period

15-30 хв. (при товщині рідкого шару
від 300 до 500 мкм)

15-30 мин. (при толщине жидкого слоя
от 300 до 500 мкм)

СП / СГ / VP
фасування / фасовка / package

12 місяців
30 кг

12 месяцев
30 кг

white
ethyl acetate, butyl acetate
or a mixture thereof
a brush, a paint gun, a roller or
special technique for marking
0,6-1 kg/m² (at a thickness of
a liquid layer from 300 to 500
microns)
15-30 min. (at a thickness of
a liquid layer from 300 to 500
microns)
12 months
30 kg

• зносостійка / износостойкая / wear-resistant
• стійка до атмосферних впливів, води, солей, температурних коливань (спека, мороз), індустріальних масел / устойчива к атмосферным
воздействиям, воде, солям, температурным колебаниям (жара, мороз), индустриальным маслам / it is resistant to weather effects, water,
salt, temperature fluctuation (heat, frost), industrial oils
• може використовуватися у комплекті зі скляними мікросферами, завдяки чому розмітка набуває світлоповертаючих властивостей /
может использоваться в комплекте со стеклянными микросферами, благодаря чему разметка приобретает светоотражающих свойств /
it can be used together with glass spheres that make marking light reflective.

Перелік кольорів Фарби для горизонтальної розмітки автомобільних доріг
Перечень цветов Краски для горизонтальной разметки автомобильных дорог
A color range of Paint for horizontal marking of highways

білий
белый / white

На замовлення / под заказ / if pre ordered

червоний
красный / red

жовтий
желтый / yellow

сірий
серый / grey

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

56

синій
синий / dark blue

