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Opis produktu: 

Vulmaquacolor-Paint to wodorozcieńczalna farba dyspersyjna, przeznaczona przede wszystkim do 

malowania znaków drogowych w miastach i poza nim oraz w miasteczkach rowerowych. Ma dłuższą 

żywotność niż farby rozpuszczalnikowe, jest odporna na działanie produktów ropopochodnych i 

rozpuszczalnych środków czyszczących. 

 

Zastosowanie: 

 

Vulmaquacolor-PaInt stosuje się do malowania znaków drogowych na powierzchniach betonowych i 

asfaltowych. Malowaną powierzchnię należy oczyścić z takich zabrudzeń jak błoto i kurz. 

 

Zalety:  
 

 ––  łatwo się barwi, dzięki czemu można uzyskać różne odcienie, według życzeń klienta 

 ––  szybko  schnie 

 ––  jest bezzapachowa, co ułatwia pracę 

 ––  ma wysoką odporność na ścieranie, nie traci elastyczności 

 

Właściwości produktu: 

  

    odcień barwny:  biały, żółty, czerwony i inny, według życzeń 

    wygląd:   matowy 

    okres przechowywania:                  12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu 

                  w temperaturze  5 – 35 °C 

 

Właściwości fizyczne: 

  

             zawartość suchej masy:                      75,20 % 

          gęstość:       1,735 g/ml 

       czas schnięcia:                      4 – 12 min. (w temp. 22 °C i 56 % wilgotności względnej) 

          kolor i widoczność w ciągu dnia: 

          współrzędne koloru:                      x: 0,3184  

                         y: 0,3385 

                                                                           Y: 90,15 

                                                                         Qd = 318 mcd/m2.1x 

         widoczność w nocy:                      Qd = 283 mcd/m2.1x 

                                                                         250 g/m2 100 – 600 SWAR (perły szklane) 

        chropowatość, SRT:                       55 

        lepkość:                       116 sec (Mp-4, w temp. 20 °C)  

        grubość warstwy mokrej:     0,5 mm 

        grubość warstwy suchej:                      0,35 mm 

 

Wydajność teoretyczna: 

  

3 – 4 m²/kg  w zależności od grubości warstwy 

 

VULMAQUCOLOR-PAINT 
 

PRZYJAZNE  ŚRODOWISKU 

 

DLA ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO 

 

ROZCIEŃCZALNE  W WODZIE 

 

NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA 
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Temperatura obróbki: 

  

    Minimalna temperatura podłoża i powietrza:    5 °C 

        Maksymalna temperatura podłoża:     50 °C 

           Idealna temperatura obróbki:                      20 – 32 °C 

        Maksymalna względna wilgotność powietrza:    85 % 

 

Metody aplikacji: 

 

        Natrysk, wałek, pędzel 

 

  Instrukcja użycia: 
 

Przygotowanie narzędzia 

Vulmaquacolor-Paint można nanosić przy pomocy zwykłych narzędzi, należy jednak przestrzegać 

następującej procedury: 

1. Stosowanym uprzednio środkiem czyszczącym (rozpuszczalnikiem) przepłukiwać narzędzie, dopóki 

wyciekający płyn nie będzie względnie czysty. Położyć nacisk zwłaszcza na filtry i odpływy, czyścić je ze 

szczególną uwagą. 

2. Użyć odpowiedniej ilości metyloetyloketonu (MEK) i powtórzyć krok 1. MEK musi krążyć przez min. 5 minut, 

aby w wystarczającym stopniu wchłonąć zastosowany rozpuszczalnik. 

3. Powtórzyć krok 2, tym razem przy użyciu izopropanolu lub alkoholu etylowego. Czas krążenia pozostaje bez 

zmian. 

4. Spłukiwać czystą wodą przez min. 5 minut lub do chwili, w której zapach alkoholu w wodzie będzie 

wyczuwalny. 

Przeczyszczone w ten sposób narzędzie jest gotowe do nakładania dyspersyjnej, wodorozcieńczalnej farby 

Vulmaquacolor-Paint. 

Rozcieńczanie: 

 Farby Vulmaquacolor-Paint nie trzeba rozcieńczać, nadaje się do użytku w takim stanie, w jakim jest 

przygotowana. Przy stosowaniu w wysokich temperaturach można w razie potrzeby dodać małą ilość wody, 

maksymalnie 10 %. 

Sposób użycia: 

 Nakładamy przy pomocy urządzenia do natryskiwania tak, jak inne farby do malowania znaków drogowych. 

Jeżeli Vulmaquacolor-Paint stosuje się w małym zakresie, czyli np. w szkolnych miasteczkach rowerowych, 

można ją nakładać pędzlem lub wałkiem. W takim przypadku zaleca się nałożenie dwóch warstw. 

 Podłoże: 

 Malowana powierzchnia musi być oczyszczona z takich zabrudzeń jak błoto i kurz. 

 Czasy schnięcia i nakładania: 

     Czas schnięcia:  4 – 12 minut, w zależności od warunków atmosferycznych i grubości warstwy. 

 Czyszczenie narzędzi:  

Resztki farby na narzędziu można łatwo wyczyścić wodą, dopóki farba jest w stanie ciekłym. Generalnie, 

czyszczenie zbiornika lub pistoletu natryskowego nie stanowi problemów, jeżeli nie dopuścimy do zaschnięcia 

farby w kanalikach i dyszach lub rurach doprowadzających. Czynności te należy wykonywać codziennie i 

zabezpieczać wszystkie otwory, aby zapobiec dostępowi powietrza i zasychaniu farby wewnątrz. 

Jeżeli farba całkowicie zaschnie, należy zastosować MEK lub aceton, który rozpuścić farbę i umożliwi jej 

usunięcie. Nie zaleca się stosowania wymienionych rozpuszczalników do czyszczenia węży gumowych i 

plastikowych, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu. Jeżeli kanaliki są bardzo zanieczyszczone, należy stosować 

mieszaninę 40 % wody,  40 %  izopropanolu, 10 % amoniaku i 10 % mydła w płynie. Codzienne przepłukiwanie 

pistoletów natryskowych czystą wodą jest wystarczające, do dokładnego czyszczenia zaleca się stosowanie 

mieszaniny 50 % etanolu i 50 % wody.  W razie przerwania prac z pistoletem na więcej niż 1 minutę, należy 

przepłukać dyszę. Jeżeli farba zaschnie, można ją wyczyścić rozpuszczalnikiem. 
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 Odporność:  

– odporna na ścieranie, nie traci elastyczności 

– odporna na działanie produktów ropopochodnych i rozpuszczalnych środków czyszczących 

 Bezpieczeństwo: 

Vulmaquacolor-PaInt – podczas stosowania należy postępować zgodnie z ogólnymi zasadami 

bezpieczeństwa, przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, podanych na opakowaniach i w kartach 

charakterystyki produktów.  Informacje, specyfikacje, instrukcje i zalecenia podane w niniejszej karcie 

produktu są oparte na doświadczeniach zdobytych podczas modelowania oczekiwanych metod użycia lub w 

specjalnie zdefiniowanych warunkach. Producent nie gwarantuje ich dokładności, kompletności lub 

odpowiedniości dla dowolnego zakładanego  zastosowania, muszą one być określone przez użytkownika. 

Producent i sprzedawca nie ponoszą, poza określonym tu zakresem, odpowiedzialności za osiągnięte efekty, 

szkody, bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania podanego tu zalecanego 

zastosowania produktu. 


