
 
 

 
 
 
Technický list 14.01 Značkovací sprej 
 

 

Výrobok  Špeciálna, nepriesvitná farba určená na krátkodobé značkovanie. 

Vlastnosti  þ Rýchloschnúca  
þ Jasné farby, aj reflexné 
þ Na vlhký i mokrý podklad, 
þ Multipozičná, 
þ Odolná vode, proti oderu,  
þ Odolná bežným stavebným chémiám 
þ Odolná poveternostným vplyvom 
 

Podklad  þ Drevo, Kov, Betón, Asfalt, Kameň, Zemina 
 

Príklady použitia   Pre plynárov, vodárov, lesníkov, stavbárov, geodetov, cestárov, dopravná 
polícia, kultúrne a športové akcie 
 

Balenie  Aerosólový sprej 500 ml 
Farba  Biela, modrá, červená, 

Zelená reflexná, 
žltá reflexná,  
oranžová reflexná 

Technické údaje 
Základ  neuvedený   
Vzhľad  aerosól   

Hustota  0,936 ÷ 0,963 g/cm3  Teplota 20°C 
Aplikačná teplota   5 ÷ 40 °C  
Tepelná odolnosť   - 15 °C pri preprave 

Rýchlosť nanášania   g/min neuvádza sa 
Stekavosť   mm neuvádza sa 

Agresivita k podkladu  neagresívny -  
Skladovateľnosť  36 mesiace Teplota  5 ÷ 25°C,  

Chrániť pred priamym slnečným žiarením! 
Vzdialenosť pri aplikácii  200 ÷ 250 mm  

 
Pokyny  Pred použitím pretrepte 20÷30×.  

Striekajte zo vzdialenosti cca 20 cm.  
Dóza je multipozičná - možno ju držať pri aplikácii dnom dole aj hore.  
V závislosti na hustote prevádzky je farba dobre viditeľná cca 3-4 
týždne. Po uplynutí tejto doby sa začne z podkladu vytrácať.  
Pri použití na mokrý podklad, je táto doba kratšia. 
 

Čistenie  Ruky: voda a mydlo ihneď po aplikácii, reparačný krém na ruky 
Bezpečnosť  Viď «Karta bezpečnostných údajov 14.01» 

    
Aktualizácia 

 
 Aktualizované dňa: 07.08.2015 Vyhotovené dňa: 23.06.2010 

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje spočívajú na našich vlastných 
skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže 
poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto 
neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité 
použitia ani na postupy použitia. Vyššie uvedené údaje sú všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o 
vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie. 

    
 


