
ASPECT
                                                            ADMİRAL YC50
Опис продукту
Акрилова фарба на основі розчинників для дорожньої розмітки
Додаткові переваги 
• Матова
• Не змінює кольору при нанесенні на асфальт 
• Можливе нанесення при низьких температурах

Технічні властивості

Питома вага (може змінюватися в залежності від кольору):             1.62±0.15 г/см³ (суміші)
Сухий залишок (може змінюватися в залежності від кольору):             64±4%
Товщина шару:
*DFT = товщина сухої плівки                                                                              50-80 мікрон DFT*
Теоретична витрата:                                                                                          50 micron DFT =  7,90 м²/кг
                                                                                                                                        80 micron DFT =  4,94 м²/кг
Стійкість до температури * (Max):                                                                      Постійна: 90 °C ;
*Може з’являтися знебарвлення при температурі 65 °C.                             Переривчаста: 120 °C;
Колір:                                                                                                                          Жовтий/Білий
Блиск 60° (може змінюватися в залежності від кольору):                    
*Може змінюватись в залежності від кольору                                                                                              15±5 GU                                                                                                           
ЛОС (EPA Метод 24) 
(може змінюватися в залежності від кольору):                                            336 ±3 г/l (В білому кольорі)               

Підготовка поверхні
Фарба YC50 наноситься на бетонні поверхні та асфальт, які не стають м’якими  в спекотну погоду. Після 
видалення всіх масел, пилу, фарби та інших забруднень можливо приступати до нанесення YC50. 
Для отримання додаткової інформації звертайтесь до офіційних представників «ASPECT SOLUTION UKRAINE»

ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° C вище точки роси!

ДЕТАЛІ ПРИ НАНЕСЕННІ

Нанесення: Фарба заповнюється в контейнер спеціалізованих транспортних засобів для 
нанесення і розбавляється «ADMIRAL» YC50 або Bronze Cell розчинник від 5 до 10%. , а потім 
розпилюються на наступні поверхні: дороги, поверхи будівель і т.д. Скляні бульбашки можуть 
поширюватися після нанесення (з метою підвищення довговічності та естетики). 
Розчинник: При використанні додається «ADMIRAL» YC50 або Bronze Cell розчинники  від 5 до 10%.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ
                                                     Навколишнє середовище         Матеріал         Поверхня        Відносна вологість
Мінімум                                              2°C                          5°C      5°C                          %0
Максимум                                              35°C                         35°C    35°C                         %80

ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° C вище точки роси!



                                                            ADMİRAL YC50
Опис продукту
Акрилова фарба на основі розчинників для дорожньої розмітки
Додаткові переваги 
• Матова
• Не змінює кольору при нанесенні на асфальт 
• Можливе нанесення при низьких температурах

Технічні властивості

Питома вага (може змінюватися в залежності від кольору):             1.62±0.15 г/см³ (суміші)
Сухий залишок (може змінюватися в залежності від кольору):             64±4%
Товщина шару:
*DFT = товщина сухої плівки                                                                              50-80 мікрон DFT*
Теоретична витрата:                                                                                          50 micron DFT =  7,90 м²/кг
                                                                                                                                        80 micron DFT =  4,94 м²/кг
Стійкість до температури * (Max):                                                                      Постійна: 90 °C ;
*Може з’являтися знебарвлення при температурі 65 °C.                             Переривчаста: 120 °C;
Колір:                                                                                                                          Жовтий/Білий
Блиск 60° (може змінюватися в залежності від кольору):                    
*Може змінюватись в залежності від кольору                                                                                              15±5 GU                                                                                                           
ЛОС (EPA Метод 24) 
(може змінюватися в залежності від кольору):                                            336 ±3 г/l (В білому кольорі)               

Підготовка поверхні
Фарба YC50 наноситься на бетонні поверхні та асфальт, які не стають м’якими  в спекотну погоду. Після 
видалення всіх масел, пилу, фарби та інших забруднень можливо приступати до нанесення YC50. 
Для отримання додаткової інформації звертайтесь до офіційних представників «ASPECT SOLUTION UKRAINE»

ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° C вище точки роси!

ДЕТАЛІ ПРИ НАНЕСЕННІ

Нанесення: Фарба заповнюється в контейнер спеціалізованих транспортних засобів для 
нанесення і розбавляється «ADMIRAL» YC50 або Bronze Cell розчинник від 5 до 10%. , а потім 
розпилюються на наступні поверхні: дороги, поверхи будівель і т.д. Скляні бульбашки можуть 
поширюватися після нанесення (з метою підвищення довговічності та естетики). 
Розчинник: При використанні додається «ADMIRAL» YC50 або Bronze Cell розчинники  від 5 до 10%.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ
                                                     Навколишнє середовище         Матеріал         Поверхня        Відносна вологість
Мінімум                                              2°C                          5°C      5°C                          %0
Максимум                                              35°C                         35°C    35°C                         %80

ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° C вище точки роси!

ЧАС ВИСИХАННЯ
                                                                       23°C
На прилипання пилу                               30-40 хвилин   
На дотик                                             50-70 хвилин
Тверда поверхня                                 4-6 годин           

* ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° C вище точки роси!

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

Вага тари:                            1комплект 15 кг

Умови зберігання:             4°-43°C температура в приміщенні та відносна вологість повітря   0-95%, 
                                                           без попадання прямих сонячних променів.

Термін придатності:             12 місяців при t°  не вище 24°C

Вересень 2018 р. 
Згідно досліджень, технічні дані, що містяться в цьому документі, є достовірними і точними на дату публікації і можуть бути змінені 
без попереднього повідомлення. Користувачі повинні зв'язатися з офіційними представниками компанії «Akiş Boya» на території 
України – «Aspect-Solution Ukraine», щоб перевірити правильність та достовірність вказаної інформації. Ми гарантуємо нашим 
продуктам відповідність контролю якості Akiş Boya. Admiral® є зареєстрованою торговою маркою Akiş Boya

www.aspect-solution.com.ua


