KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

FARBA DO MALOWANIA LINII COO-VAR G19
OPIS

Zalecenia stosowania

Coo-Var G119 L.O. Linemarking Paint to farba rozpuszczalnikowa, oparta na wytrzymałych żywicach arkylowo kauczukowych. Przeznaczona do oznaczeń i malowania linii. Produkt jest nisko zapachowy podczas aplikacji. Odpowiednia do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.
Szybkoschnąca farba do oznaczeń i linii, może być stosowana bezpośrednio na beton, asfalt
i drewno. Do użytku zewnętrznego, aby oznaczyć wybrane miejsca i obszary.

DANE TECHNICZNE
Wykończenie
Kolor
Gęstość
Zawartość
substancji stałych
Zawartość LZO

Matowe
Biały i żółty
1,05 - 1,15 przy 20°C
37%
Maksymalnie 500 g/l
LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu
Lepkość
Czas schnięcia

36°C (zamknięte opakowania)
8 puazów przy 25°C
Dla dotyku:

30 min., przy 20°C

Dla wyschnięcia:

4 godz., przy 20°C

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia
i ostateczną skuteczność każdej powłoki.
Grubość warstwy

Mokrej: 100 mikronów
Suchej: 35-40 mikronów

Wydajność teoretyczna

10 m²/l przy suchej warstwie 35-40 mikronów.
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość
powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

2,5 l ; 5 l
Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.
Beton – zacierane mechaniczne, granulowane i gładkie powierzchnie należy najpierw zmatowić w celu zapewnienia dobrej przyczepności powłoki. Może to być wykonane przez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy użyciu Coo-Var Acid Etch. Oprócz poprawienia przyczepności, te metody również usuwają brud i mleczko cementowe. Nowy beton
musi mieć możliwość dokładnego utwardzenia co może trwać do 3 miesięcy.
Asfalt – nowy asfalt powinien być wystawiony na działanie warunków zewnętrznych przez kil1/3
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ka miesięcy.
Bardzo porowate powierzchnie powinny zostać wypełnione gruntem akrylowym przed nałożeniem farby Coo-Var L.O. Linemarking Paint.
Pozostałe powierzchnie muszą być przygotowane i zagruntowane odpowiednim podkładem.
Istniejące powierzchnie malowane - powierzchnie powinny być oczyszczone, odtłuszczone
i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednie przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie
luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.
SPOSÓB APLIKACJI
Warunki aplikacji

Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej.
W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania
i schnięcia.

Sposób aplikacji
Poprzednia warstwa
Kolejna warstwa
Instrukcje dotyczące mieszania
Czyszczenie
Ograniczenia stosowania
Rozcieńczanie
Ciśnienie w dyszy
Wielkość dyszy
Ponowne malowanie

Pędzel lub wałek
Coo-Var Acrylic Primer Sealer jeśli powierzchnia jest porowata
Dodatkowa warstwa Coo-Var L.O. Linemarking Paint
Dobrze wymieszać przed użyciem

Rozcieńczalnik 18 lub benzyna lakowa
Brak danych
Nie rozcieńczać
Brak danych
15-18 mils
Od 4 do 6 godzin

UWAGI
Warunki bezpieczeństwa
Wersja

Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 10892
13K06
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Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą
producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z
niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza
karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN England
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Poznań

Warszawa

Gdańsk

Kraków

Wrocław

ul. Pułtuska 13

al. Wilanowska 83

ul. Biegańskiego 12/4

ul. Lindego 13

ul. Kaszubska 15 U6

tel. 61 679 32 00

tel. 22 629 07 69

tel. 58 573 35 73

tel. 12 352 36 92

tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00
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info@noxan.pl
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