Technický list č. T43112

LEACRYL
bílá barva pro trvalé vodorovné dopravní značení

LEACRYL je rozpouštědlová, jednokomponentní, rychleschnoucí akrylátová barva s vysokým
obsahem sušiny. Barva LEACRYL je schválena pro vodorovné dopravní značení v použití
s dodatečným posypem typu Sovitec MBG1B2T (P) (dále uváděno jako varianta SO) a
Swarcoflex T14 G20 100-600 (dále uváděno jako varianta SW).

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):
Barevnost
Měrná hmotnost
Výrobní konzistence
Doporučená konzistence pro pokládku
Doporučená ředidla
Sušina
Doba zasychání
Doporučená teplota vzduchu při pokládce
Maximální relativní vlhkost vzduchu při pokládce
Doporučená tloušťka mokrého nástřiku
Spotřeba (při doporučené tloušťce nástřiku)
Dávkování materiálu na dodatečný posyp, varianta SO:
Dávkování materiálu na dodatečný posyp, varianta SW:

bílá
1,6 ± 0,2 g.cm-3
60 ± 10 s (pohárek 4)
60 ± 10 s (pohárek 4)
ŘEDIDLO LEACRYL či toluen (max. do 2 %)
min. 75 % hm.
10 – 20 min. (při 20 °C)
min. + 5 °C
max. 80 %
350 µm (var. SO); 475 µm (var. SW)
580 g.m-2 (var. SO); 760 g.m-2 (var. SW)
280 g.m-2 dodatečného posypu
380 g.m-2 dodatečného posypu

OBLAST POUŽITÍ:
Barva je určena a schválena pro trvalé vodorovné dopravní značení.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Barvu je potřeba před použitím důkladně zamíchat. Barva je nanášena na suchý, čistý,
nemastný a soudržný podklad. Za běžných podmínek se nemusí ředit – ve ztížených teplotních
podmínkách je možné doředění ŘEDIDLEM LEACRYL (či toluenem). Doporučené způsoby
nanášení: pomocí značkovacích strojů (vzduchových a airless – vždy řádně vyčištěných, bez
zbytků předchozích barev), štětcem, válečkem.

BALENÍ:
LEACRYL dodáváme v kovových nádobách s hmotností náplně 5 a 35 kg nebo v sudech (s PE
vložkou) s hmotností náplně 300 kg.

SKLADOVÁNÍ:
Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, na suchém, dobře
větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem a sálavým
teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.
VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte!
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ZÁRUČNÍ DOBA:
12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

BEZPEČNOST:
Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a
připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s
odpady: viz obal/etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej)!

UPOZORNĚNÍ:
Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené
výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je často
používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako
takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než
doporučených, použitím po době skladovatelnosti. Pro další dokumenty jako Certifikát,
Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list apod. se obraťte na výrobce, popř.
dodavatele tohoto produktu.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu Řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a
certifikátu Řízení systému životního prostředí ČSN EN ISO 14001.

Datum revize: 15. 2. 2019
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