
YARDMARKING PAINT
(RMP 300/100)

BETON, ASZFALTFESTÉK

TÍPUS Az RMP 300/100 egy gyorsan száradó, vizes alapú, akril festék,
amely jól ellenáll az időjárásnak és a fénynek.

HASZNÁLAT Használható aszfalton, betonon és olajos kavics pályákon
parkolóhelyek és/vagy sportpályák kijelölésére. A festék nagyobb
egységes útvonalak festésére is használható amikor a terület
színét meg kell változtatni pl. aszfalt járdák, sportpálya stb.
Beton utak festésére és jelölésére is használható. Amennyiben
nagy felületek festése során esztétikus bevonat elérése a cél
használjunk fényes, egy vagy két komponensű betonfestéket pl.
Teknofloor 1K vagy 2K. Garázsok festésére nem ajánljuk.

KÜLÖNLEGES A festék különösen gyorsan szárad, a hőmérséklettől és a
TULAJDOSÁGOK hígítás mennyiségétől függően kb. 7 - 12 perc alatt. A felhordás

után a festék 15-30 percen keresztül vízzel oldható.

MŰSZAKI ADATOK

Szárazanyag kb. 60% térfogategységenként

Ajánlott rétegvastagság nedves réteg: 250 mikron 350 mikron
és elméleti kiadósság száraz réteg: 150 mikron 210 mikron

Elméleti kiadósság: 4,0 (m2/l) 2,9 (m2/l)
A felület porózussága és az újrafestés kissé csökkentik a
kiadósságot. Ne hordjuk fel túl vastag réteget, mert a
bevonat kirepedezését okozhatja.

Alkalmazási - min. környezeti hőmérséklet: +5C
előírások - a festendő felület min. hőmérséklete: +10C

Hígító víz

Szerszámtisztító szappan és víz vagy TEKNOSOLV 9515

Fénycsoport           matt

Színek fehér
A festék a Teknomix Színezési rendszer része. 1-es és 3-as
bázis festékek. Ajánlott színek: Winterol színkártya

Kiszerelés 0,9L 9L



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület A festés előtt a felületet meg kell tisztítani a portól, homoktól,
előkészítés földtől és más laza anyagoktól, amelyek gyengíthetik a festék

felülethez való tapadását.

Festés Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel. Az RMP
300/100 hígítás nélkül felhordható hengerrel, hagyományos és
légmentes szórópisztollyal.
Az ecsettel való felhordásnál a festéket 2-3%-ban hígítani kell,
hogy a száradási idő megfelelő hosszúságú legyen a
felhordáshoz. Ezen kívül kerüljük a festék hígítását. Ha a
festékes edényt nyitva tartjuk, pl. szórásnál, akkor egy vékony
vízréteget önthetünk a festék felszínére, hogy elkerüljük a
bőrösödést. Amikor nagy területeket festünk, henger vagy
szórópisztoly használata ajánlott. Amennyiben fontos az
egységes szín elérése, a henger nyomok elkerülése érdekében
a megfelelő felhordás a szórópisztoly alkalmazása.
Fényvisszaverési paraméterek javítására üveggyöngyszórás
alkalmazható, cca. 200 g/m2 mértékben. A gyors száradás miatt
az üveggyöngyszórást közvetlenül a festék felvitele után kell
elvégezni.

Festő A festéshez használjunk ecsetet, hengert vagy légmentes
szerszámok szórópisztolyt. A festési szerszámokat festés előtt alaposan meg

kell tisztítani, ha azokat más útfestékek felhordására használtuk.
Fúvókaméret: 0.019" vagy nagyobb.

Festési Ne használjuk 75%-nál nagyobb relatív nedvességtartalomnál.
feltételek Ne hordjuk fel, ha eső várható. A felhordás után 30 percig a

festék vízzel oldható. Az ecsettel vagy hengerrel való felhordás
esetén a közvetlen napfény túlforrósíthatja a festendő felületet.

Szerszámtisztítás Közvetlenül használat után a szerszámokat mossuk el vízzel és
mosószerrel. A szórópisztoly tisztításához TEKNOSOLV 9515 is
használható.

Tárolás Fagyveszélyes !  min. +5C  Jól zárva, hüvös helyen.

Szavatossági idő  3év

FORGALMAZÁSI
ENGEDÉLY SZÁM OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek és
függnek pl.a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felelős-
séget csak az anyag minőségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelel. A használati utasítástól
eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 és 9000 szabvány
tanúsítja

Gyártó TEKNOS OY    Helsinki, Finnország
Forgalmazó PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1.     Telefon: +36-40/ 556-556

E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu


