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DS 247 TEKNOROAD 250 
13 09.05.2019 Farba do znakowania dróg 

 
CHARAKTERYSTYKA 

 
TEKNOROAD 250 jest szybkoschnącą, matową farbą alkidową , odporną na światło i 
warunki atmosferyczne. 
 

ZASTOSOWANIE Stosowana na podłoża asfaltowe i nawierzchnie żwirowo-olejowe do oznakowania 
dróg, przestrzeni parkingowych i innych przestrzeni transportowych gdzie mamy do 
czynienia z ruchem. 

  
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE Farba schnie ekstremalnie szybko. W temperaturach powyżej 20°C, można pozwolić 

na ruch po pomalowanej powierzchni już po upływie 5 minut bez spowodowania 
uszkodzeń na powłoce. W niższych temperaturach: od 5 do 10°C czas schnięcia jest 
wydłużony ale nadal wystarczający do oddania farby do użytku.  
TEKNOROAD 250 spełnia wymagania dla elementów znakowania dróg ustanowione 
przepisami Fińskiej Administracji Dróg Krajowych. 
 

 
DANE TECHNICZNE 

 

  
Zawartość substancji stałych Biała: 75±2% wag. 

Żółta: 71±2% wag. 
Czarna: 76±2% wag. 
 

Całkowita masa substancji stałych Biała: ok 1100 g/l 
Żółta: ok. 1000 g/l 
Czarna: ok. 1200 g/l 
 

Lotne związki organiczne (VOC) Biała: ok 380 g/l 
Żółta: ok. 400 g/l 
Czarna: ok. 350 g/l 
 

Zalecana grubość powłoki i 
teoretyczna wydajność 

Grubość warstwy (na mokro): 250 - 350 µm 
Grubość powłoki (na sucho): 150 - 210  µm 
 
 

 Teoretyczna wydajność w przypadku zalecanej grubości powłoki wynosi: 3 – 4 m2/l.  
Porowatość podłoża i straty w procesie natrysku powodują obniżenie wydajności.  
 

Rozcieńczalnik  TEKNOSOLV 4039  
  
Rozcieńczalnik do mycia TEKNOSOLV 4039  
  
Wygląd powłoki Mat 

 
Kolory Biały, żółty i kilka innych kolorów specjalnych. Kolor biały i żółty spełniają 

wymagania dotyczące jasności i innych wymagań odnośnie koloru Finnish 
Transport Agency.  
 

OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA Patrz Karta Charakterystyki  
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SPOSÓB STOSOWANIA  
Przygotowanie podłoża Powierzchnia do malowania musi być sucha i wolna od olejów, smarów i tłuszczy. 

Przed malowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia typu: pył, piasek, 
glina i słabo przylegające elementy, które mogą osłabiać przyczepność farby do 
malowanej powierzchni.  
 

Nakładanie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed użyciem dokładnie wymieszać farbę.  
 
UWAGA! Upewnij się, że urządzenia mieszające są w wykonaniu 
przeciwwybuchowym (EX).  
 
Farba nadaje się do stosowania z wykorzystaniem natrysku niskociśnieniowego lub  
natrysku hydrodynamicznego. Do natrysku niskociśnieniowego o  słabej mocy farbę 
można rozcieńczyć poprzez dodatek 5% TEKNOSOLV 4039. W trakcie 
rozcieńczania produktu należy zachować szczególną ostrożność w trakcie 
mieszania.  
 
 
Żeby osiągnąć efekt odblaskowy, w świeżej warstwie farby należy rozproszyć 
szklane koraliki.  
 

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak 
również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również 
odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z  powodu niewłaściwego ich użycia. Produkt 
przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków 
technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com. 
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