
 

 

 

 

Technický list 

EKOSIGNOL 
farba pre vodorovné dopravné značenie 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 
 

Typ výrobku EKOSIGNOL farba pre vodorovné dopravné značenie je na vzduchu schnúci 
akrylový náter. Vyznačuje sa rýchlym schnutím, vysokou elasticitou a krycou 
schopnosťou, dobrou priľnavosťou a odolnosťou voči opotrebeniu premávkou. 
EKOSIGNOL spĺňa prísne požiadavky na ochranu životného prostredia stanovené 
v "Predbežných technických požiadavkách pre dopravné značenie na cestách 
(Chorvátske cesty a IGH, Zg 1993), oddiel A.1.1. ("Podmienky kvality farieb").  

Popis EKOSIGNOL biely, EKOSIGNOL žltý, EKOSIGNOL zelený, EKOSIGNOL červený, 

EKOSIGNOL v odtieňoch podľa požiadaviek zákazníka 

Riedenie Ekosignol riedidlo – do 5% 

Schnutie Na dotyk: 15 min / Úplne vytvrdnutý: 30 min 

Obsah pevných látok 75-77% hmotnostne, 54-57% objemovo 

Vzhľad matný 

Viskozita 38-45´´, podľa HRN EN ISO 2431:2012, 6mm, pri 20oC 

Výdatnosť 1,8-2 m2 / l, pri hrúbke suchého filmu 300µm (cca. 560µm mokrého filmu) – 
horizontálna signalizácia.  

Pri nátere betónových povrchov (garáže, sklady): 4-5 m2/L, v závislosti od drsnosti 
povrchu. 

Hustota 1,6 – 1,65 kg/l 

Obsah VOC VOC kategória a hraničná hodnota: A(i), 500g/l (2010), výrobok obsahuje max: 
410 g/l 

Použitie EKOSIGNOL sa používa na náter tenkovrstvej vodorovnej dopravnej signalizácie 
a označení. Podklad, na ktorý sa výrobok aplikuje musí byť čistý, bez prachu, 
zbytkov soli a oleja. 

EKOSIGNOL sa nanáša vzduchovým striekaním, ručne alebo automatickými 
zariadeniami. Aplikáciu je možné prevádzať pri teplote vzduchu od +5oC do +30oC, 
relatívnej vlhkosti vzduchu do 85% a teplote podkladu od +5oC do +45oC Pri práci 
s farbou je potrebné použitie prostriedkov osobnej ochrany, okuliare, rukavice 
a ochranne masky. S farbou pracovať ako horľavinou.  

Sklenené perly pre zvýšenie reflexivity sa nanášajú pneumatickým posypom do 
mokrej farby – do 5 sekúnd. 

Spotreba: 300 g/m2 
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Balenie 28kg, 29kg 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

Doba použitia Min. 2 roky od dátumu výroby 

 


