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Deckshield Linemarker QD 
 
 
 
Описание на продукта  
Deckshield Linemarker QD е еднокомпонентна, базирана на разтворители, висококачествена 
маркировъчна боя за системата Deckshield. 
 
Употреби  
Използва се като част от системата Deckshield  в многоетажните паркинги за обособяване на 
паркоместа,пътища и всички други, които изискват разграничаване. 
 
Околна среда и здраве  
Deckshield Linemarker QD съдържа разтворители.Осигурете адекватна вентилация! Следвайте 
съответните указания за здравословни и безопасни условия на труд, приложими за мястото, където се 
извършва полагането! 
За повече информация, моля, направете справка в информационния лист за безопасност. 
 
Съотношение на компонентите  
Deckshield Linemarker QD е еднокомпонентен продукт. 
 
Температура при полагане  
Препоръчителната температура на основата е 10 - 25°C, но не по-малко от 5°C. 
Температурата на основата трябва да надвишава "точката на оросяване" с 3°C по време на нанасяне и 
втвърдяване. Температурите не трябва да падат под 5°C в рамките на 24 часа след полагането. 
 
Приложение  
Продуктът се нанася с валяк. Линиите могат да бъдат маркирани или с помощта на тиксо и / или чрез 
търкаляне по протежение на зоната с водещ диск или прав ръб. Ако използвате последното, важно е 
космите по външните ръбове на ролката да бъдат изгорени (премахнати), за да се постигне чист ръб 
на линията. За да се намали замърсяването , Deckshield Linemarker QD може да бъде покрит с  
покритие  Flowseal PU Gloss. 
 
Консумация    
Приблизително  0.3 кг/м2. 
 
Време за втвърдяване (при 20°C)  
Сухо при допир-20 минути. 
Напълно сухо(втвърдило)-4 часа.  
Време за припокриване-4 часа минимум. 
 
Влажността на околната среда трябва да бъде между 30 и 80% относителна влажност по време на 
нанасяне и втвърдяване. Не покривайте и не измивайте през първите 24 часа от втвърдяването! 
 
 
Цветове    
Бяло 050 
Жълто 355 
 
Съдържание на сухо вещество  
Прибл.. 44 % (по обем). 
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Завършек   
Мат 
 
Гъстота   
Прибл. 1.48 кг/л Бяло, approx 1.35 кг/л Жълто. 
 
Съхранение    
12 месеца неотворена опаковка 
При температура между 5°C  и  30°C. 
 
Защити от студено/влажно и замърсители!. 
 
Размери на опаковките     
Този продукт се доставя в опаковки от  25 кг 


