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ÚÚTTJJEELLZZŐŐFFEESSTTÉÉKK  
((TTIIEE--  JJAA  KKAATTUUMMAAAALLII))  

  
  

 

 
* útjelzés sárgán és fehéren 

  
  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Különlegesen gyorsan száradó vízhígítású útjelzőfesték speciális akril gyanta tartalommal. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Közlekedési jelzővonalak felfestése aszfalt és bitumen, stb. felületeken. 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
SSzzíínneekk::        ffeehhéérr,,  ssáárrggaa  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    mmaatttt  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      1-2 m2/l  

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó 
képességétől és a felhordás módjától. 
  

KKiisszzeerreelléésseekk::      11  ll,,  1100  ll  
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss  
  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      kkbb..  55--1155  ppeerrcc  aallaatttt  sszzáárraazz    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    AA  sszzáárraaddááss  iiddőőttaarrttaammaa  ffüügggg  aa  lleevveeggőő  hhőőmméérrsséékklleettééttőőll  ééss  rreellaattíívv  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))  ppáárraattaarrttaallmmááttóóll,,  aa  lleevveeggőő  mmoozzggáássááttóóll  ééss  aa  ffeessttéékk  hhííggííttáássááttóóll..  
      
IIddőőjjáárráássáállllóóssáágg::      jjóó  
KKooppáássáállllóóssáágg::      jjóó  
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  6622%%  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  11,,77  kkgg//ll  ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::        FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      000066  66990000//66990011  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  aa  lleevveeggőő,,  aa  ffeessttéékk  ééss  aa  
ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  aa  lleevveeggőő  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  
aallaatttt..  AA  ffeellüülleett  hhőőmméérrsséékklleettee  mmaaxx..  33°°CC--kkaall  lleehheett  aallaaccssoonnyyaabbbb,,  mmiinntt  aa  lleevveeggőő  hhőőmméérrsséékklleettee..  
NNee  hhaasszznnáálljjaa  aa  ffeessttéékkeett  eessőőss  iiddőőbbeenn..  
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11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Távolítsa el a felületről a homokot, és más laza részeket, valamint a zsíros, olajos és egyéb 
szennyeződéseket. 
  
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. A festék különösen gyorsan szárad, de a 
száradási időt meghosszabbíthatja, ha max. 5%-ban vízzel hígítja a festéket. Hordja fel a 
terméket ecsettel, hengerrel, vagy szórással. Ha szórással fest, fecskendezzen egy vékony 
réteg vizet a festék felszínére, hogy a festék felső rétege ne száradjon be. Ha már 
megnyitott festéket tárol, fecskendezzen egy kis vizet a festék tetejére és jól zárja le a 
kanna/doboz tetejét.  
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val. 
Ha a festékszóróval előzőleg oldószeres hígítású festéket hordtak fel, a szóróberendezés 
részeit alaposan meg kell tisztítani a megfelelő hígítóval. Ezután nagy mennyiségű vízzel ki 
kell öblíteni a festékszóróból a hígítót. Különösen ügyeljen a festékszóró szűrőinek 
kitisztítására. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
Az elszennyeződött felületet a festést követő napon már le lehet mosni vízzel (mosószer 
nélkül). 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  aazz  eeggéésszzssééggrree  vveesszzééllyyeess  aannyyaaggnnaakk..  HHaasszznnáálljjaa  aa  tteerrmméékkeett  
kköörrüülltteekkiinnttőőeenn..    
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  aaddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre 
kell szállítani.  
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu 
 
 
 


