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Familie
Protech

Tip de produs
Fixativi, vopsele şi gleturi pe bază de acril

Linii de produse
• Building
• Infratech
• Floor

Categorii funcţionale
• Intervenţii de construcţie şi întreţinere a pistelor
aeroporturilor şi a chieiurilor maritime
• Intervenţii de întreţinere a drumurilor şi comunelor
• Vopsiri protective
• Intervenții de întreținere pe infrastructurile rutiere și
feroviare

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid dens

Descrierea generală a produsului
PROTECH ROAD PAINT este o vopsea densă peliculară pe bază de rășini acrilice în emulsie
apoasă pentru protejarea și impermeabilizarea pardoselilor bituminoase din zonele urbane și
pietonale. PROTECH ROAD PAINT este ideal pentru suprafețe de parcări, esplanade, piste
ciclabile și trotuare, sporind rezistența pardoselii la uzură, la razele U.V. și la agresiunea
chimică.

Caracteristici generale
PROTECH ROAD PAINT evită migrarea lianților bituminoși și acumularea căldurii ca efect al
razelor solare și permite:
- Reducerea dezintegrarea, ruperea și umflarea structurii bituminoase.
- Protejarea pardoselii din conglomerat bituminos de variațiile de temperatură.
- Sporirea durabilității lucrării.
- Îmbunătățirea aspectului estetic al pardoselii și reducerea impactului asupra mediului
putând alege dintr-o gamă variată de culori.
- Scăderea considerabilă a mirosului neplăcut al bitumului.

Domenii de utilizare
PROTECH ROAD PAINT are o formulă concepută pentru finisarea și protejarea structurilor din
conglomerat bituminos din zonele urbane și pietonale precum piețe, bulevarde și benzi rapide,
trotuare și piste ciclabile, centre sportive.

Caracteristici fundamentale
Aplicaţi două straturi Conservare:

12 luni

Consumuri:
2.0 kg/m²

Greutate specifică:
1.64 ± 0.1 kg/dm³

Rezistent la razele UV Temperatura de utilizare:
+10 / +40 °C

Utilizaţi produsul cu mănuşi de
protecţie

Utilizaţi produsul cu ochelari de
protecţie

Culori disponibile
Solicitați culori disponibile

 

Specificaţii tehnice
Întărire la atingere: 2 h

Intervalul de timp inainte de aplicarea următorului strat: 4 h
Reziduu sec: 75 ± 0.5 %

Rezistent la agenții chimici
Vâscozitate Brookfield: 90.000 ± 2.000 mPas

 

PRT.0342
PROTECH ROAD
PAINT
Vopsea densă peliculară specifică
pentru protejarea asfaltului și
bitumului

Cod vamal
3209 1000
 

Ambalaje
- Butoiaş 100 kg
 

Aplicare
- Panou
- Rulou
- Spatulă
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Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Apă • Membrane bituminoase

• Asfalt

Aplicare
PROTECH ROAD PAINT poate fi diluat cu apă în procent de maximum 30%. Întinderea pe o
suprafață uscată și curată se face manual cu rola în minimum 2 straturi până la saturație în
funcție de porozitatea suportului. Vă recomandăm aplicarea la temperaturi mai mici de
+10°C.

Pregătirea suporturilor
Eliminați orice urmă de praf și de ulei, substanțe grase și părți neomogene. Pe un suport uscat
aplicați PROTECH ROAD PAINT în modalitățile descrise în instrucțiunile de utilizare.

Stocarea şi conservarea
A se feri de îngheţ. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând
îngheţul şi razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina
pierderea proprietăţilor reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C şi +35°C.

Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
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PROTECH ROAD PAINT este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


