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 5 kg 700  1 0 1 .705

 10 kg 700 1 0 1 .7 1 

 5 kg 700  1  1  1  .705

 10 kg 700  1  1  1  .7  1  

 5 kg 700  1  6  1  .705

 10 kg 700  1  6  1  .7  1  

 5 kg 700  1  32.705

 10 kg 700  1  32.7  1  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  
 

 5 kg 700  1 5 1 .705

 10 kg 700 1 5 1 .7 1 

 5 kg 700  1  74.705

 10 kg 700  1  74.7  1  

 5 kg 700  1  9  1  .705

 10 kg 700  1  9  1  .7  1  0
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 0,6 – 1,2 mm 25 kg 75040  1  .725

 1,0 – 2,5 mm 25 kg 75060  1  

 0,7 – 1,2 mm 25 kg 75  1  4  1    1  .725

 1,0 – 1,8 mm 25 kg 75  1  6  1    1  

 0,7 – 1,2 mm 25 kg 75  1  46  1  .725

 1,0 – 1,8 mm 25 kg 75  1  66  1  

 0,7 – 1,2 mm 25 kg 75  1  432 .725

 1,0 – 1,8 mm 25 kg 75  1  

 0,7 – 1,2 mm 25 kg 75  1  45  1  .725

 1,0 – 1,8 mm 25 kg 75  1  65  1  

 0,7 – 1,2 mm 25 kg 75  1  474.725

 1,0 – 1,8 mm 25 kg 75  1  

 0,7 – 1,2 mm 25 kg 75  1  49  1  .725

 1,0 – 1,8 mm 25 kg 75  1  69  1  

 1,0 – 2,0 mm 50 kg 754774.750

 1,0 – 3,0 mm 50 kg 

 0,5 – 1,0 mm 25 kg 750  1  34.725

 1,0 – 2,0 mm 25 kg 750  1    1  

 0,5 – 1,0 mm 25 kg 750  1  33.725

 1,0 – 2,0 mm 25 kg 750  1    1  

 0,5 – 1,0 mm 25 kg 750  1  32.725

 1,0 – 2,0 mm 25 kg 750  1    1  

 0,5 – 1,0 mm 25 kg 750  1  35.725

 1,0 – 2,0 mm 25 kg 750  1  3  1  
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	Text2:           Vdw 700 COLOROUT     
	Text3:  Farebná povrchová úprava  na    asfaltové a hydraulické podklady
	Text4: Na cesty, chodníky, cyklistické trasy a na akúkoľvek farebnú povrchovú úpravu dopravných plôch.• Rôznofarebná• Protišmyková• Vysokoodolná proti odieraniu• Bez škodlivých emisií
	Text5:                  Spracovanie
	Text6: Podmienky Postačujúca pevnosť podkladového materiálu z asfaltu, alebo betónu. Zodpovedajúce poveternostné podmienky, relatívna vlhkosť vzduchu  < 80%,  teplota povrchu > 15°C a minimálne 3°C nad udávanú teplotu rosného bodu.NáradieVŕtačka s miešacím nástavcom, gumová stierka, maliarsky valček s poriskom, lopata, metla, lepiaca ochranná páskaPrípravaPodklad dôkladne vyčistiť  a plochu, ktorá sa bude maľovať ohraničiť lepiacou (maskovacou) páskouPríprava materiáluZmiešať komponenty podľa návodu a miešať vŕtačkou s miešacím nástavcom minimálne 3 minúty.AplikáciaPojivovú hmotu rýchlo naniesť na ošetrovanú plochu. Nahrubo naniesť gumovou stierkou a následne dôkladne rozotrieť maliarskym valčekom. Ihneď potom celú plochu posypať  posypovou hmotou. Nakoniec odstrániť lepiacu pásku. ZameteniePo vytvrdnutí zametieme prebytočnú posypovú hmotu. 
	Text9:                  Technické údaje
	Text10: PopisDvojkomponentový bezrozpúšťadlový farebný systémPojivo:                                              Dvojkomponentová bezrozpúšťadlová pružná epoxidová živica.Balenie:                                            5 a 10 kg plechovkyVýdatnosť náterovej hmoty:             cca 1 kg/m2Výdatnosť posypového materiálu:    cca 6 kg/m2
	Text11: Charakteristiky materiáluHustota:                                           1,1 – 1,15 g/cm3Viskozita:                                         5000 – 6000 mPasE-modul:                                          200 N/mm2Skladovanie:                                   1 rok v suchu a chránené pred mrazom
	Text12: SpracovanieDoba spracovateľnosti:                    cca 10 min pri teplote 20°CVonkajšia teplota:                            > 14°CTeplota povrchu:                              > 14°C a minimálne 3°C nad udávanú teplotu rosného bodu.
	Text13:              Dodávané balenia
	Text14: priehľadná
	Text15: žltá
	Text16: 
	0: zelená
	3: červená
	2: 
	0: sivá
	1: čierna

	1: 
	0: 
	0: modrá
	1:  Farba                     

	1: 
	1:   Balenie
	0: 
	0: 
	0: Farba
	1:    Balenie 

	1: 
	1:   Kód výrobku



	2: 
	0: 
	1:   Kód výrobku



	Text17:            Posypové materiály
	Text18: Vysokokvalitné posypové materiály vyvinuté pre COLOROUT® systém Balenie: vrece 25 kg, (sivý posypový materiál aj 50 kg vrece) 
	Text20: 
	0: 
	1:  Modrá
	0: 
	0: 
	0: Prírodná
	1:  Farby
	2:    Zrnitosť
	3: Drvený kameň

	1: 
	1: Kód výrobku
	2:      Balenie
	3:   Sivá
	0: 
	0: 
	0: Oranžová
	1: Červená

	1: 
	0: Zelená
	1: 
	0: 
	0: Sivá







	1: 
	0:  Žltá
	1:   Sivá

	2: 
	1:  Čierna

	3: 
	0:  Zelená

	4: 
	0: Červená


	Text19:  Piesky
	Text22:                   Spracovanie
	Text23: 
	0: 
	0:  Podklad
	1: Príprva materiálu

	1: 
	0: Príprava podkladu
	1:   Aplikácia


	Text24: Pre vdw produkty na farebnú úpravu dopravných plôch platia požiadavky, ktoré je nutné dôsledne doržiavať pre každý upravovaný dopravný povrch.• Hydraulické a bitúmenové podklady musia byť čisté a suché.  Zvetrané alebo inak znehodnotené časti    podkladu musia byť odstránené. Nečistoty ako napríklad olejové škvrny, odery od pneumatík musia byť    odstránené. • Hydraulické podklady musia vykazovať  adhéznu pevnosť > 1,5 N/mm2• Bitúmenové povrchy by nemali obsahovať žiadne voskovacie prísady. Čerstvo asfaltované plochy musia   byť po určitý čas pred nanášaním farby vystavené dopravnému zaťaženiu. • Zodpovedajúce poveternostné podmienky: Relatívna vlhkosť vzduchu < 80%, Teplota povrchu > 14°C a   minimálne 3°C nad udávanú teplotu rosného bodu.• Pred nanášaním farby je potrebné odstrániť zvyšky predchádzajúceho náteru. 
	Text25: • V prípade potreby povrch podkladu očistiť a upraviť v závislosti od jeho pevnosti brúsením,   pieskovaním, alebo frézovaním. • Podklad zbaviť prachu• Maľované povrchy vyznačiť  lepiacou páskou
	Text26: • Komponenty A a B dôkladne premiešať minimálne 3 minúty vŕtačkou s miešacím nástavcom pri   pomalých otáčkach.• Nenanášať priamo z prepravnej nádoby. Po zmiešaní komponentov vyliať do suchej čistej nádoby a   ešte raz dôkladne premiešať. 
	Text27: • Na pripravený a očistený povrch lepiacou páskou vyznačíme hranice maľovanej plochy. • Pásku pevne popritláčame• Na páskou ohraničený povrch nanesieme strojne premiešanú farbu a gumovou stierkou    zhruba rozotrieme.• Nanesenú farbu následne dôkladne rozotrieme maliarskym valčekom. Dbáme na to, aby   sme farbu čo najlepšie rozotreli a aby vrstva mala na celom povrchu rovnakú hrúbku. • Ihneď po nanesení farby NAHRUBO posypeme povrch pripravenou posypovou   hmotou.• Následne odstránime lepiacu pásku, aby sme sa vyhli jej prilepeniu k farbenému povrchu.• Výdatnosť náterovej hmoty vdw 700: cca 1 kg/m2 s tým, že pri drsnejších povrchoch   môže byť spotreba vyššia. Pri problematických povrchoch podkladového materiálu sa   odporúča stanoviť  spotrebu na základe testovacej plochy.• Spotreba posypového materiálu: cca 6 kg/m2 v závislosti od konkrétneho posypového   materiálu
	Text28:                   Spracovanie
	Text29: 
	0: Konečná úprava
	1: Bezpečnosť

	Text30: Nasledujúce body sa vzťahujú na teplotu od 20°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65% (vyššie teploty skracujú, nižšie predlžujú dobu tvrdnutia)• Po vytvrdnutí povrchovej úpravy odstránime prebytočný materiál zametaním, alebo povysávaním. • Čas vytvrdnutia až po umožnenie prejazdu dopravy je v rozmedzí 2,5 – 3 hodín pri 20°C.• Čerstvo nanesený prípravok vdw 700 je až do vytvrdnutia potrebné chrániť pred dažďom.
	Text31: Nástroje a náradie po práci umyte špeciálnym čistiacim prostriedkom
	Text32: • Pri práci s vdw 700 je potrebné sa vyhnúť kontaktu s pokožkou. Pri práci je potrebné používať ochranné   okuliare a rukavice. • Pri práci v uzavretých priestoroch je nutné dostatočné vetranie.
	Text33:        Farebná povrchová úprava
	Text34: Na asfaltové a hydraulické podklady
	Text35:       Farebná povrchová úprava
	Text36: Na asfaltové a hydraulické podklady
	Text38: 
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