
Ambro-Sol jest zarejestrowanym znakiem towarowym - Wszystkie prawa zastrzeżone. 
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MARKER DROGOWY - Idealny produkt do znakowania parkingów, niebezpiecznych stref, do sygnalizacji prac 
drogowych, wykopów, konserwacji. Jest wysoce odporny na działanie czynników atmosferycznych i chemicznych.  
Do zastosowania na wielu powierzchniach jak beton, asfalt, szkło, drewno, materiały syntetyczne. Wydajność  
od 50 do 70 metrów w zależności od prędkości malowania oraz porowatości. Możliwość uzyskania linii o wysokiej 
precyzji, szerokości od 6 do 12 cm w zależności od ustawienia. 
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Specyfikacje Techniczne: 
Pojemność 750 ml 

Pakowanie zbiorcze 12 sztuk 

Wygląd 
Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod 

ciśnieniem - aerozol 

Kolor Różne 

Zapach Charakterystyczny dla rozpuszczalnika 

Gęstość względna w 20°C At 0,90 ÷ 0,94 g/ml 

Temperatura zapłonu < 0° C skrajnie łatwopalny 

Lepkość Od 20 do 26” 

Ciśnienie w 20°C 5,5 ± 1, bar 

Ciśnienie w 50°C 8,0 ± 0,5 bar 

Lepkość w skali Ford’a Od 20’’ do 26’’ 

Sucha pozostałość w puszcze Od 40% do 45% 

Połysk  Od 10 do 15 połysku (kątomierz połysku 60°) 

Temperatura użytkowania -10°C/+100°C(chwilowa 150°C) 

Czas wysychania 

Powierzchnia 10 min 

Na dotyk 15 min 

Całkowicie 45 min 

Kolor pokrywki w odcieniu markera. 

Obszary zastosowania: beton, asfalt, powierzchnie cementowe  
ogólnie. 

Produkt objęty dyrektywą LZO. Podkategoria: Wykończenia specjalne. 

Wartość dopuszczalna LZO: 840 g/l  

Rzeczywista maksymalna zawartość: 640 g/l 

Produkt przeznaczony do malowania przy użyciu wózka aplikacyjnego o 

numerze katalogowym: CAR 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 00C. Po pierwszym użyciu, 

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 
 

Identyfikacja zagrożeń 
 

 H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 

 H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 

 H319 Działa drażniąco na oczy. 
 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 H315 Działa drażniąco na skórę.  

 

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 

względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania. 

SPOSÓB UŻYCIA: 

dokładnie oczyścić 

powierzchnię, otworzyć 

nakrętkę i energicznie 

wstrząsać butelką przez 1 

minutę, aż będzie słychać, 

że wewnętrzne kulki 

poruszają się swobodnie. 

Produkt o wysokiej 

lepkości, dlatego lepiej 

sporadycznie wstrząsnąć 

puszką również podczas 

użytkowania. Spray musi 

być używany do góry 

nogami. Spray może być 

użyty z określonym 

wózkiem "striper" lub 

ręcznie. Użytkowanie 

ręczne: Naciśnij dozownik i 

obróć puszkę do góry 

nogami szerokość linii 

może się zmienić w 

zależności od odległości 

oprysku (10 ÷ 20 cm). 

Po zakończeniu pracy zawór należy wyczyścić, pionowo ustawiając butelkę dozującą, 
aż do momentu, w którym rozleje się tylko gaz pędny. Konieczne jest również czysz-

czenie dozownika przez zanurzenie go na kilka minut w acetonie. 

Marker drogowy 750 ml (V405) 

 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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