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# 1 / PREDPOSTAVKE (POGOJI) ZA UPORABO
¬ Temperatura okolice
¬ Površina
				
				

> min. +5°C
> suha podlaga!
> očiščena podlaga!
> razmaščena podlaga (olje in mast)

STRAIL barve za talne oznake ne smemo uporabljati v zaprtih prostorih, ali v prostorih brez odgovarjajočega
prezračevanja!

# 2 / MATERIALI IN EMBALIRANJE

¬ STRAIL barva v kremi / tuba 37 ml
¬ STRAIL temeljna barva / doza 0,75 l ali 3 l
				

¬ STRAIL temeljni premaz (primer) / steklenica 0,5 l
¬ STRAIL razredčilo / doza 1,0 l
¬ Stekleni posip (OPCIJSKO)

# 3 / ORODJE

Ročni valjček (ročaj in valjčki)

Merilna posoda in vedro

Označevalna vrvica

Šablone (na voljo v različnih širinah,

(vrvica z ohišjem in barva)

glede na potrebo)

Ročni mešalnik z metlico

Razpršilec barve (OPCIJSKO)

Osebna zaščitna sredstva (Zaščitna očala in zaščitna obleka)
Material za čiščenje površine (metla, puhalnik listja, zidarska lopatica)
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# 4 / PRIPRAVA
1

Najprej z metlo, puhalnikom listja ali podobnim orodjem očistite vrhnjo površino plošč sitema STRAIL.
Barvo za talne oznake smete nanašati le na suhe
površine!
Površina ne sme biti vlažna!

2

Z označevalno vrvico označite črte (površine), ki jih
boste barvali.
Barva: rdeča.

3

Glede na potrebno količino dobro zmešajte>
a) STRAIL – temeljno barvo (0,75 l) z dvema tubama
STRAIL - barve v kremi (á 37 ml), oziroma
b) STRAIL – temeljno barvo (3 l) z osmimi tubami
STRAIL - barve v kremi (á 37 ml)
in
STRAIL - razredčilo v razmerju 1:10
(1 del razredčila / 10 delov barve) .
Pri mešanju sestavin se ne sme pojavljati pena!
Po potrebi zmanjšajte hitrost mešanja!
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# 5 / NANAŠANJE BARVE ZA TALNE OZNAKE Z RAZPRŠILCEM BARVE
1

Wagner Airless F250 Finish
Tehnični podatki:
¬ Grelna enota do min. 60°C
¬ Kopjasti nastavek 500 mm
¬ Toplotno odporna, elastična tlačna cev
¬ Razpršilna šoba FF 410 (lila)
¬ Vtični filter 180 MA (rdeč)
¬ Električno napajanje > 2 x 220 V
Preden napravo napolnite z barvno mešanico, jo temeljito očistite s STRAIL - razredčilom.
Natočite barvno mešanico.
Nastavite grelno enoto na 60°C in jo predogrevajte
približno 15 minut.
Delovni tlak: 240 bar

2

Nanašanje STRAIL – temeljnega premaza (primerja):
STRAIL - temeljni premaz (primer) z valjčkom nanesite
ob označenih črtah tako, da je površina za barvanje
povsem premazana.
Ko ste nanesli STRAIL - temeljni premaz (primer), morate
v največ 5 minutah razpršiti barvo.

Prosimo upoštevajte:
STRAIL - temeljnega premaza (primerja) ne uprabljajte
za barvanje asfalta ali betona.
Asfalt

3

Šablono položite na označene črte.

4

Nanašanje barvne mešanice:

Beton

Z razpršilcem enakomerno in pokrivajoče razpršite barvo (z razdalje ca. 20-30cm).
Šablono lahko odstranite takoj po nanašanju barve.
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# 6 / NANAŠANJE BARVE ZA TALNE OZNAKE Z ROČNIM VALJČKOM
1

Nanašanje STRAIL – temeljnega premaza (primerja):
STRAIL - temeljni premaz (primer) z valjčkom nanesite
ob označenih črtah tako, da je površina za barvanje
povsem premazana.
Ko ste nanesli STRAIL - temeljni premaz (primer), morate
v največ 5 minutah razpršiti barvo.

Prosimo upoštevajte:
STRAIL - temeljnega premaza (primerja) ne uprabljajte
za barvanje asfalta ali betona.
Asfalt

2

Šablono položite na označene črte.

3

Nanašanje barvne mešanice:

Beton

Z valjčkom enakomerno in pokrivajoče nanesite barvo
(z razdalje ca. 20-30cm).
Šablono lahko odstranite takoj po nanašanju barve.

# 7 / OPCIJSKO > STEKLENI POSIP
Za boljšo nočno vidnost (reflekcijski učinek) lahko na sveže nanešeno
barvo natresete tudi primeren stekleni posip.
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# 8 / ČIŠČENJE
Po končanem barvanju temeljito očistite vse naprave in orodje.
Ob temeljitem čiščenju lahko šobo in filter razpršilca barve uporabite večkrat.
Po uporabi nastavite manometer razpršilca nazaj v nulti položaj.

# 9 / NASVETI
¬ Nastanek filma na površini:		po ca. 2 urah
¬ Povoznost:		po ca. 6 urah
¬ Popolna suhost:		po ca. 12 urah

Po odprtju materiali niso več obstojni!
Varnostne liste pošljemo na vašo zahtevo.
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