TRAFFIC
FINISAJ EPOXIDIC PENTRU PAVIMENTE DIN CIMENT, BICOMPONENT, PE BAZĂ DE APĂ
seria 871
DESCRIERE
TRAFFIC este un produs de finisare pe bază de răşini
epoxidice în emulsie apoasă, conceput special pentru
lăcuirea pavimentelor interioare din ciment, unde este
necesară o duritate mare şi o rezistenţă ridicată la
abraziune.
TRAFFIC este indicat în special pentru pavimentele din
clădirile industriale deoarece este capabil să reziste la
circulaţia mijloacelor mecanice precum motostivuitoarele.
Produsul este indicat pentru vopsirea pereţilor în
construcţiile industriale unde este necesară o finisare cu
rezistenţă, bune performanţe mecanice şi uşor de curăţat.
INDICAŢII DE UTILIZARE
La interior, poate fi aplicat pe:
- Suprafeţe din ciment nou sau deja vopsit.
- Tencuieli din var şi ciment.

- Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele
eflorescenţe prezente .
- În prezenţa zugrăvelilor vechi eliminaţi părţile care se
exfoliază şi nu sunt perfect aderente, în timp ce straturile
scorojite de vopsea pe bază de var sau tempera trebuie
eliminate complet, spălând suprafaţa cu apă din abundenţă
şi răzuind-o sau utilizând un aparat de spălat cu presiune.
- Nivelaţi neregularităţile suportului. Găurile, scorojelile,
crăpăturile şi denivelările de pe suprafeţele interioare pot fi
tratate cu BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 sau
cu produse pe bază de ciment.
- Curăţaţi stucaturile şi peticirile cu glaspapir.
- Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul unei
perii.
- În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu COMBAT 222
detergent 4810222 şi cu COMBAT 333 asanator 4810333.
- Pe suportul uscat aplicaţi TRAFFIC conform indicaţiilor
descrise.
INDICAŢII PENTRU APLICARE

CARACTERISTICI TEHNICE
TRAFFIC este un produs bicomponent.
-Compus A 8710019/8710167:
Liant: răşini poliamidice în soluţie apoasă
Solvent: apă
-Compus B 8710150:
întăritor: răşină epoxidică
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:
Compus A=1,49±0,05 kg/l.
Compus B=1,14±0,05 kg/l.
-Aspect: semilucios
-Pot-life: 4 ore la 20 °C
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 8 ore; poate
fi acoperit cu straturi ulterioare după 24 de ore, fără a
depăşi însă 48 ore.
PREGĂTIREA SUPORTULUI
Pavimente din ciment:
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi complet
maturat.
- Controlaţi starea de conservare. Suprafaţa trebuie să fie
consistentă şi nu trebuie să aibă tendinţe de fărâmiţare. În
caz contrar, refaceţi sau consolidaţi suprafaţa cu produse
specifice.
- Nivelaţi neregularităţile suportului. Găurile, scorojelile,
crăpăturile şi denivelările pot fi tratate cu produse pe bază
de ciment.
- Controlaţi starea vopselelor precedente. Părţile care nu
sunt perfect aderente trebuie eliminate.
- Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul
unei perii sau prin spălare.
- Pe suportul uscat aplicaţi TRAFFIC conform indicaţiilor
descrise.
Suprafeţe tencuite:
- Asiguraţi-vă că suportul are un timp de maturare de cel
puţin 28 de zile.
- Controlaţi starea de conservare. Suprafaţa trebuie să fie
consistentă. În caz contrar refaceţi sau consolidaţi
suprafaţa cu produse specifice.

-Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
Modalităţi de aplicare:
Produsul poate fi aplicat cu pensula, rolul şi pistolul.
-Prima operaţiune de efectuat este amestecarea celor două
componente: componentul A (8710019/8710167) +
componentul B (8710150) în raport volumetric de 3:1.
-După amestecarea componentelor este posibilă diluarea
produsului: pentru primul strat cu 20% apă pentru aplicările
cu pensula şi rolul; cu 40% apă pentru aplicările cu pistolul;
pentru al doilea strat diluaţi cu 20% apă.
-Nu adăugaţi apă ulterior pentru a prelungi durata de
utilizare (pot-life).
-Amestecaţi (catalizaţi) şi utilizaţi câte un pachet (comp. A +
comp. B).
-Nr. straturi: se aplică 2 straturi.
-pentru a evita formarea umbrelor, aplicaţi produsul cu
continuitate, evitând retuşarea cu rolul sau cu pensula a
suprafeţelor vopsite deja atunci când produsul a format
deja o peliculă.
-Consum indicativ: 3,5-4 mp/l la 2 straturi. Consumul
respectiv se referă la suporturi netede şi cu grad mediu de
absorbţie. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare
pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.
-Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare,
cu apă.
- Poate fi acoperit ulterior cu un nou strat din acelaşi
produs.
-Respectaţi cu scrupulozitate raportul amestecului.
-Respectaţi timpii de uscare înainte de a aplica un nou
strat.
COLORAREA
Produsul este disponibil în culoarea componentului A albă
8710019 şi gri 8710167 (referire la culoarea S181 din
paletarul Global).
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TRAFFIC
FINISAJ EPOXIDIC PENTRU PAVIMENTE DIN CIMENT, BICOMPONENT, PE BAZĂ DE APĂ
seria 871
DEPOZITAREA
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul este afectat de îngheţ.
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. J: vopsele bicomponente cu performanţe înalte (pe
bază de apă): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
TRAFFIC Conţine max.: 140 g/l VOC
Conţine izoforon-diamină, compuşi epoxidici. Vezi
instrucţiunile producătorului.
Produs amestecat componenţi A + B:
Iritant pentru ochi şi piele
Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi
consultaţi un medic.
Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare.
Nu inhalaţi gazele/vaporii/fumul/aerosolii
Evitaţi contactul cu ochii şi pielea
În cazul unei ventilaţii insuficiente, utilizaţi un aparat
respiratoriu adecvat.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform
normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare,
nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi
resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri
speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de
siguranţă.
REZUMAT DE CAPITOL
Finisaj epoxidic pentru pavimente, bicomponent, pe bază
de apă.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică finisajul epoxidic
bicomponent pe bază de apă TRAFFIC seria 871, pe bază
de răşini poliamidice în emulsie apoasă, în cel puţin 2
straturi, cu un consum minim de 140 ml/mp.
Furnizare şi punere în lucru a materialului € ................. per
mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile
din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor
sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

2/2

TRAFFIC - v.2016-03-15

