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ZNR™ROADCOAT 

Solvent Esaslı Yol Çizgi Boyası  

 

Ürün Tanımı UV dayanımı ve kimyasal direnci yüksek olan akrilik esaslı, solvent bazlı yol çizgi boyası. 

Ürün No 424 

Kullanım Alanları  Yol çizgi boyası;asfalt, beton, karayolu, kaldırım, yaya geçitlerinin trafik kontrol 
çizgilerinin işaretlendirilmesinde kullanılır. 

 

Özellikleri/Avantajları  Solvent bazlıdır. 

 UV dayanıklıdır. 

 Aşınmaya karşı dirençlidir. 

 Sararma yapmaz. 

 İyi örtücülük sağlayan, çevre dostudur. 

Teknik Veri 
 
 

 

 

 

Görünüm Sıvı (beyaz, sarı) 

Ambalaj 20 kg 

Yoğunluk ~1,40 gr/cm³ (23 ºC de) 

Uygulama Yüzey sıcaklığı +5°C / +30°C 

Dokunma Kuruması ~15 dk. 

Kap ömrü ~40 dakika 

Sarfiyat  ~0,250 – 0,300 kg/m² (tek katta)yüzey durumuna ve  
kullanım amacına bağlı değişken. 

Depolama Raf ömrü ~ 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir  

ortamda istiflenmelidir. 
 

Yüzey Hazırlığı 
 

Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzey, kuru, sağlam, tam yüklenmeye 
hazır, tozsuz olmalıdır.Gerekiyorsa zeminde freze ve tıraşlama işlemleri yapılmalıdır. 

Hazırlama Talimatı ZNRROADCOATkullanıma hazır malzemedir. Kapağı açıldıktan sonra karıştırılarak direk 
kullanılabilir. 

Uygulama ZNRROADCOAT’ ınuygulanacak yüzey tozdan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Uygulama 
sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır. İnceltilmeden kullanıma 
hazırdır. Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak max. %5 selülozik tineri ile inceltilerek 
kullanılabilir. 

Dikkat Edilmesi 
Gerekenler 

 Uygulama Araçları:  Özel sprey ile boya atan araçlar veya pistole. Fırça veya rulo da 
kullanılabilir.  

 Uygulama araçları mutlaka paslanmaz çelikten olmalıdır. Boya yapısı gereği hızlı 
kuruduğundan kazanda uzun süre bekletilmemelidir, eğer bekletilirse pistoleyi 
tıkayabilir. 

 Belirtilen uygulama özeliklerine göre uygulama yapılmalıdır. 

 Uygulama araçları, uygulamadan hemen sonra temiz tiner ile temizlenmelidir. 

Genel Hususlar Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın 
sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve 
çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez.  
Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle 
sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik 
föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü 
profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test 
yapınız veya teknik yardım alınız. 

İmha Etme Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama 
kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık 
maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir. 

Güvenlik Bilgileri Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı 
olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. 
Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile 
temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik 
bilgi formuna bakınız. 


