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TECHNIKAI ADATLAP - MŰSZAKI ADATLAP – MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ – TERMÉKISMERTETŐ

TERMÉK LEÍRÁSA:
A LINEA pályafesték, kifejezetten füves, műfüves sportpályák vonalazására kifejlesztett, környezetbarát, tartós, eső-, időjárás- és kopásálló vonalazást lehetővé tevő, vizes diszperziós alapú, prémium
minőségű, vízzel hígítható festék.
KISZERELÉS:
-

18 l – vödör (20 kg/vödör)
120 l – hordó (140 kg/hordó)

SZÍN:
-

fehér

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
A LINEA pályafesték alkalmas
- kültéri, füves vagy műfüves sportpályák, futópályák vagy futófolyosók hosszantartó, időjárásálló vonalazására;
- nagy igénybevételnek kitett pályák vonalazására.
JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:
A LINEA pályafesték
- jó tapadású, kitűnő fedési tulajdonságokkal rendelkező;
- környezetbarát;
- növényzetet nem károsító (fitotoxikus hatás nincs), levegőzését nem gátló;
- kopásálló, tartós;
- magas pigmenttartalma miatt, hosszú időn keresztül jól látható;
- UV- és időjárásálló;
- esőálló;
- fény- és lúgálló;
- vízzel hígítható;
- oldószermentes;
- könnyen használható;
- prémium minőségű;
- vizes diszperziós alapú.

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG:
Fagymentes, fedett helyiségekben 5-30 oC között tárolható.
Megfelelő tárolás esetén a szavatossági ideje a gyártástól számított 18 hónap.
A termék maradékát élővízbe, csatornába öntetni tilos, építőipari hulladékként kezelendő.
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ALKALMAZÁS:
A LINEA pályafesték felhordása történhet a szokásos módokon (Linoroll pályavonalazó), de felhordható ecsettel, szórással vagy kézi permetezővel is. A festés után a használt eszközök bő vízzel könnyen
elmoshatóak.
Ha a sportoló a vonalakkal fizikai kontaktusba kerül (pl. fociban becsúszás) semmilyen egészségügyi
problémát nem okoz. A sportoló ruházatán semmilyen nyomot nem hagy.
A sportgyepet adó pázsitfűfajokra semmilyen fitotoxikus hatást nem gyakorol, a sarjadzást nem befolyásolja.
Miután a festékcsík nem kopik, csak a fűnyírás üteme határozza meg az újra vonalazás szükségességét.
Szükséges mennyiség: 12 cm vonalszélességgel egy átlagos méretű focipályára ~35-40 kg. A festék
vízzel hígítható, így a rávonalazás történhet higított festékkel.
Száradási idő: Időjárástól függően 4-8 óra. Amennyiben a száradási idő alatt a festett felületet nedvesség éri (köd, pára stb.) a száradási idő kitolódik.
MŰSZAKI JELLEMZŐK:
Külső megjelenés:
Kiadósság:
Száradási idő:
Szárazanyag tartalom:
VOC tartalom (EU határérték erre a termékre: 130 g/l)

homogén, fehér, folyadék
35-40 kg/focipálya 12 cm-es vonalszélességgel
4-8 óra hőmérséklettől és páratartalomtól függően
46 ± 2%
max. 15 g/l

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A LINEA pályafesték előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint veszélyesként nem besorolt keverék.
Szembekerülés esetén, 10-15 percen keresztül sok vízzel mossuk, a szemhéj nyitva tartása mellett,
hogy az egész szemfelületet vízzel alaposan ki lehessen öblíteni. Bőrre kerülés esetén, távolítsuk el a
szennyezett ruházatot, mossuk le a bőr felületet bő vízzel. Lenyelés esetén, kis kortyokban bőven vizet
itatni az érintett személlyel, de csak ha eszméleténél van, vigyázva, hogy ne okozzunk hányást. Feltétlenül
gondoskodni kell orvosi ellátásról.
További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.
A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a
termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt
elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden
korábban kiadott változatot.
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