
TEMAD CO S.R.L. 
Braşov, 500053, România, Şoseaua Cristianului nr. 12 

Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
 office@temad.ro, www.temad.ro

www.vitex.ro

Vopsea acrilică cu uscare rapidă, adecvată pentru marcaj ruti-
er, de parcări şi de teren. Are aderenţă puternică, durabilitate 
excelentă şi reflectivitate ridicată.Pentru o reflexie mai mare se 
combină cu mărgele de sticlă speciale.

     •    Acrilică 
     •    Uscare rapidă
     •    Pentru drumuri, parcări şi trasări terenuri
 
CULORI
Disponibil în alb şi galben.

AMBALARE

Culori 750 mL 2,5L 25Kg

ACOPERIRE
2-4 m2/L pentru grosimea filmului  ud aplicat pe 200 mp. 
1-2 m2/ L pentru grosimea filmului  ud aplicat pe 400 mp. 

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate și netede, fără praf, grăsimi, 
materiale în vrac.

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi de mar-
caj rutier cu maşini, rola, pensula sau pistol diluat 5-10% cu Diluant 
pentru pistol T 350 sau nitro Solvent T 400. Nu se aplica la temperatu-
ri sub 5°C, peste 35°C şi/sau relative umiditate peste 80%.
Mărgelele de sticlă se distribuie uniform, după aplicarea înainte de  a 
se usca vopseaua.
În 1  kg de vopsea se adaugă 300-400 gr margele de sticlă.
Este uscată la atingere în 10-20 de minute şi poate fi reaplicat dupã 
2-4 ore, în funcţie de stratul de film. Timpul de uscare depinde de 
condiţiile meteorologice (umiditate şi temperatură).
Instrumente trebuie să fie curăţate imediat după utilizare cu Diluant 
pentru pistol T 350.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 85 ± 10 KU (ASTM D 562, 25οC)

Densitate 1,46±0,02 Kg/L (Galben) 
1,66 ± 0,02 Kg/L (Alb) (ISO 2811)

DEPOZITARE 
Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, 
uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a 
soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe 
instrucţiuni-precauţii consultaţi Fişa Tehnică a produ-
sului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.
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