TECHNISCHE FICHE

Linemarker
Toepassingsdomein
Lijnmarkeringsspray voor het aanbrengen van lijnen en
afbakeningen op wegen, parkeerplaatsen en in fabrieken.
Ook voor het aanbrengen van veiligheidsmarkeringen.
Respect voor het milieu
De COLORMARK producten respecteren alle
veiligheidsnormen en alle geldende reglementeringen.
Kwaliteit
•
•

Kwalitatieve hoogglansverf voor duurzame markeringen
Zonder zware metalen, CFK’s,…

Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•

Ook te gebruiken met de strepenkar
Hoge dekkracht
Speciaal 180° ventiel voor gebruik op zijn kop
(grondapplicaties)
Duurzame markeringen
Slijtvast en bestand tegen UV, weersinvloeden en het
veelvuldig passeren van allerlei voertuigen & machines
Bestand tegen chemische producten
Inhoud: 500 ml en 750 ml

Productspecificaties
•
•
•

De dop geeft de kleur van de verf weer
Geschikt voor een duurzame markering
Ideaal om te gebruiken met de strepenkar

Artikelreferenties
Beschikbaar kleurenpalet:
500 ml:
Ref. 201639 wit
Ref. 201646 geel
Ref. 201653 rood
Ref. 201660 oranje
Ref. 201677 groen
Ref. 201684 blauw
Ref. 201691 grijs
Ref. 201707 zwart

750 ml:
Ref. 201714 wit
Ref. 201721 geel
Ref. 201738 rood
Ref. 201745 oranje
Ref. 201752 groen
Ref. 201769 blauw
Ref. 201776 grijs
Ref. 201783 zwart

Accessoires:
Speedmarker short (ref. 270161)
Speedmarker long (ref. 270178)
Speedmarker 2-Wheel (ref. 286179)
Chariot de marquage Speedliner² (ref.
262760)
Chariot de marquage Speedliner² air (ref.
290459)

Gebruiksaanwijzing

Rendement

Lees voor gebruik aandachtig de
gebruiksaanwijzing!
Werk op een propere, droge en vetvrije
ondergrond met een spuitbus op
omgevingstemperatuur. Tussen 15°C en
25°C is ideaal. Schud de spuitbus
gedurende ongeveer 3 minuten zeer goed
en doe een test.
Spuit de gewenste lengte. Voor een
optimaal resultaat spuit u 1 meter op 4 à 5
seconden.

Afhankelijk van de breedte en de dikte van
de aangebrachte laag, dekt 500 ml een
band van ongeveer 10 cm breed en 50
meter lang. 750 ml dekt een band van
ongeveer 10 cm breed en 75 meter lang.

Verpakking
Spuitbus van 500 ml of 750 ml
Na gebruik

Droogtijd
De droogtijd is afhankelijk van de dikte van
de aangebrachte laag, de staat van de
ondergrond en de weersomstandigheden.
Kan na 16 uur afgedekt worden.

Als de spuitbus helemaal leeg is, gooi ze
dan in de daarvoor voorziene container.
Belangrijk
Deze technische fiche informeert
vrijblijvend over de productkenmerken
volgens het huidig technisch niveau. Onze
aanwijzingen wat betreft werkwijze moeten
toegepast worden in functie van de
plaatselijke omstandigheden en de
gebruikte materialen en toestellen. Gelieve
ook de toepasbare rechten van industriële
bescherming na te kijken. Alle rechten
voorbehouden.
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