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tiemerkintämaali
MAALITYYPPI TEKNOROAD 280 tiemerkintämaali on nopeasti kuivuva, himmeä, sään- ja valonkestävä akryylimaali.

KÄYTTÖ Käytetään teiden ja vastaavien ajoratojen, paikoitusalueiden, lentokenttien sekä muiden liikenteen
vaatimien kohteiden merkintään betoni-, asfaltti- ja öljysorapinnoille.

ERIKOISOMINAISUUDET Maali kuivuu erittäin nopeasti. Lämpötilan ollessa yli +20°C voidaan liikenne päästää jo 5 minuutin
kuluttua maalauksen päälle sen sotkeentumatta. Alemmissa lämpötiloissa kuivuminen hidastuu, mutta
on tällöinkin riittävän nopeaa, joten maalia voidaan käyttää kevään tai syksyn kylmissä oloissa
lämpötilan ollessa esim. +5 - +10°C. Tuotteen sävyttäminen suurella pastamäärällä saattaa vaikuttaa
kuivumisaikaan. Maali täyttää Liikenneviraston asettamat tiemerkintämaalien laatuvaatimukset.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus 53 ±2 tilavuus-%

Kiintoainepitoisuus

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

n. 1200 g/l

n. 430 g/l

Suositeltava kalvonpaksuus ja
teoreettinen riittoisuus

MÄRKÄKALVONPAKSUUS:
400 µm

VASTAAVA KUIVAKALVONPAKSUUS:
230 µm

Käytettäessä suositeltavia kalvonpaksuuksia teoreettinen riittoisuus on 2 - 3 m²/l.
Tienpinnan huokoisuus ja ohiruiskutus pienentävät riittoisuutta jonkin verran.

Ohenne, välineiden pesu TEKNOSOLV 4039 tai TEKNOSOLV 9514

Kiilto Himmeä

Värisävyt Valkoinen ja keltainen
Molemmat sävyt täyttävät Liikenneviraston valoisuus- ja värisävyvaatimukset.

Lisäksi musta ja hälytyspunainen sekä perusmaalit 1, 2 ja 3. Perusmaalit voidaan sävyttää
sävytyspastoilla, mutta sävytarkkuus ei ole täydellinen

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja öljytön sekä rasvaton. Ennen maalausta on pinnasta poistettava tarttuvuutta

haittaavat irtoainekset, kuten pöly, hiekka ja savi.

Maalattaessa betonipinnalle sementtiliima on lisäksi poistettava huolellisesti ennen maalausta sinkopuhdistuksella,
pintahionnalla, happopeittauksella tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla menetelmällä.

Happopeittaus tehdään RENSA ETCHING peittausliuoksella tai laimennetulla suolahapolla (1 osa väkevää
suolahappoa ja 4 osaa vettä). Peittauksen jälkeen betonipinta huuhdellaan vedellä ja sen annetaan kuivua.

Suositamme pintakerroksen poistoa kaikissa tapauksissa betonipinnoilta hyvän tartunnan varmistamiseksi.

Maalaus Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

Maalit sopivat sekä matalapaine- että suurpaineruiskutukseen.

Maalikalvoon suositellaan siroteltavaksi lasihelmiä ennen maalin kuivumista paluuheijastavuuden aikaansaamiseksi.

LISÄTIETOJA Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme
mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään
vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät
tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen
tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
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