SITE: www.tintasrobbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378
CC 21.5 480 21.1

Tinta Especial para Marcação de Estradas

MAXITRAFFIC
191-0201 Branco 191-0202 Amarelo

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
PROPRIEDADES

COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO

Tinta para marcação de pavimentos, como estradas ou outros, baseada em resinas de
borracha clorada e pigmentada com pigmentos inorgânicos e cargas inertes .
Marcação sobre pavimentos de cimento, betume e alcatrão, completamente isentos de
humidade.
Boa durabilidade exterior.
Secagem rápida.
Boa resistência ao tráfego.
Branco e Amarelo.
Brilho : Fosco
Densidade : 1.41 +/- 0.04 (a)
Viscosidade : 82 - 86 KU/25ºC (a)
Teor de sólidos em volume : 49%
Ponto de inflamação : 21 - 55ºC
Pintura de raiz
A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras,
restos de argamassa, etc. Reparar previamente defeitos que possam existir no pavimento ,
como fissuras ou irregularidades e garantir o nivelamento do pavimento de modo a obter
melhores resultados ao nível estético, funcional e de durabilidade .
Recomenda-se a limpeza prévia com a solução de limpeza para pavimentos MAXICLEAN
(909-0030 ). Enxaguar posteriormente e deixar secar bem. Nas restantes superfícies,
desengordurar e limpar com Robbilava .
Repinturas
Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em
desagregação e assegurar que oferece uma base coesa e adequada para garantir a perfeita
aderência da repintura. Proceder a uma prévia lixagem, especialmente no caso da tinta
anterior ser de natureza muito dura, vidrada ou com brilho. Remover os resíduos originados
pela lixagem.
Posteriormente proceder como para uma pintura de raiz .

APLICAÇÃO

RENDIMENTO

Nota : No caso de substratos vidrados ou com baixa porosidade , tais como lajes, pedra e
mosaicos entre outros, ou quando se pretende aumentar a adesão do acabamento , aplicar
previamente o produto MAXIPRIMER (021-0191 ), de acordo com as informações constantes
na respetiva ficha técnica.
Ferramentas : Trincha, rolo ou pistola.
Diluição e n.º de demãos: Aplicar 2 demãos de tinta, sendo a 1ª demão diluída com 25% e a
2ª demão com 5 a 10%, em volume, com Diluente para Tintas de Tráfego, 018-0102. Na
aplicação à pistola diluir 15%, em volume.
Tempo de secagem :
Ao tacto: 10 a 15 minutos.
Para demãos seguintes: 3 horas.
Para utilização / manuseamento: 45 minutos.
Lavagem da ferramenta : Com Robbilava ou Diluente, 018-0006.
2

6 a 8 m /litro/demão.

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES

0,75L e 4L.
24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor
(a) Os valores indicados são os da cor branca . Maxitraffic na cor amarela pelas suas
características, intrínsecas à sua natureza em termos de composição ao nível da pigmentação
amarela, pode, em determinadas condições e em função do tipo de utilização e da própria
estrutura do pavimento, apresentar quando sujeita a uma ação de força , algum esbatimento
de partículas da tinta para além dos limites da marcação . Sugere-se assim a realização prévia
de um teste, aplicando uma pequena área, antes de avançar para a totalidade das operações
de pintura. Quando este fenómeno sucede, é recomendável a alteração para uma tinta de
natureza diferente ou então optar pelo Maxitraffic de cor branca que , como não tem
pigmentos amarelos, não conduz a este efeito.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS

Consultar a Ficha de Segurança do produto .
As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

NOTA
Informação Técnico - Comercial : CC 21.5 480 21.1
- ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES

