WEGENVERF LIPAROAD

Markeringen

Wegenverf Liparoad A9491 AV 75
Kwaliteitsvolle wegenverf
Voor wegmarkeringen heb je een goede kwaliteit wegenverf nodig die een hoge dekking combineert met een uitstekende hechting. De Liparoad producten zijn ontworpen om de veiligheid van de weggebruikers en de kwaliteit
van de weginfrastructuur te verhogen.

Eigenschappen
• Wegenverf één component van hoogwaardige kwaliteit
• Niet reﬂecterende wegenverf op solventbasis, gebaseerd op acrylaat voor machinale applicatie van markeringen
voor op de weg
• Deze verf bevat geen weekmakers en minder dan 3% aromatische oplosmiddelen op het totale solventgehalte
• Minder schadelijk voor de gezondheid van de aanbrengers en milieuvriendelijk
• Aan te brengen met eenvoudige gereedschappen
• De verf bezit een goede droogtijd en diepedroging
• Uitstekende hechting op alle wegdekken en goed bestand tegen bestrooiingsproducten
• Doordat de verf zijn elasticiteit behoudt is ze goed bestand tegen afschuring
• De vulstoffen zijn zeer ﬁjn, hierdoor wordt een airless markering mogelijk
• Verbruik: tussen de 700 en 800 microns nat, dit komt ongeveer overeen met 480 g/m² droog
• Viscositeit: 80 a 90 ku (Krebs Stormer 25°C)
• Soortelijke massa: ca 1.50 g/l bij 25°C
• Stroefheid: groter dan 45 S.R.T. bij gebruik van nastrooiparels PPS- dempingsysteem
• Droogtijd: < 25 min. bij een natte ﬁlmdikte van 700 micron, bij een temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheidsgraad lager dan 65%
• Opslag stabiliteit: maximaal 12 maanden in een onaangetaste verpakking, wel gevrijwaard van extreme weersomstandigheden
• Droge stof: > 75%
• Verkrijgbaar in 6 kg (pot) of 25 kg (emmer)
• Volume: 1,6 kg = 1 liter

Benor keurmerk
De productieprocessen van onze fabrikant voldoen aan de strengste milieu- en veiligheidsvereisten. Onze Belgische
fabrikant is naast ISO- gecertiﬁceerd ook houder van het BENOR keurmerk.
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Assortiment kleuren
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•
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wit
geel
groen
blauw
rood
zwart
oranje, andere kleuren op aanvraag

Verwerking
Pot 6 kg

Aanbrenging: m.b.v. kwast, rol of met een airless spuitmachine met juiste opening. Zeer goed
mengen voor gebruik. De ondergrond dient vooraf gereinigd en gevrijwaard van stof te worden.
Verdunning: indien nodig, maximaal met 5% speciale verdunner Lipasov V 100AV (optie).
Reﬂectie: dit product bevat geen voorgemengelde glasparels. Voor onmiddelijke reﬂectie kan
worden nagestrooid met glasparels, ca. 300 g/m² (optie).
Temperatuur: de optimale verbruikstemperatuur ligt tussen de 5 en 30°C. Indien deze niet
wordt bereikt moet de ondergrond voorverwarmd worden.

Emmer 25 kg

glasparels
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