1. TOOTE NIMETUS
SealMaster Traffic Paint/värv liiklusmarkeeringuteks
2. TOOTJA
ThorWorks Industries, Inc.
2520 S. Campbell St.
Sandusky, OH 44870
www.thorworks.com
Esindajad Baltikumis:
Stradacon OÜ
Tel. +372 511 0168
info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee
OR Logistics OÜ
Tel. +372 65 60 466; info@orl.ee
3. TOOTE KIRJELDUS & EELISED
SealMaster Traffic värvid on mõeldud erksate,
kauakestvate märgistuste tegemiseks asfaldile või
betoonsillutisele. Toode on keskkonnasõbralik 100%
akrüül ja veepõhine, tagab erakordse kvaliteedi ja
kestvuse.
Kasutusalad: Asfaldi või betoonsillutisega parklad,
teed, tänavad, tehaste põrandad ja teised sillutised.
Koostis: SealMasterTraffic Paint koosneb 100%
akrüülemulsioonvaikudest, eriti pigmendid, lisaained
ja täidised.
Pakendid: Saadaval 208 liitristes tünnides, 19
liitristes ämbrites, 3,8 liitristes ämbrites.
Värvus: valge, kollane.
Piirangud: SealMaster Traffic Paint liiklusvärvi ei saa
paigaldada kui temperatuur on alla 10°C
paigaldamise ajal või sellele järgneva 24 tunni
jooksul.
4. TEHNILISED ANDMED
Keskkonnaohutus. SealMaster Traffic Paint on
keskkonnasõbralik 100% akrüülemulsioon liiklusvärv,
mis sisaldab vähem kui 150 grammi lenduvaid
orgaanilisi osakesi liitri kohta (VOC).
Füüsikalised/Keemilised omadused:
SealMaster Traffic Paint vastab järgmistele
materjalinõuetele ning on testitud vastavalt ASTM
D562, ASTMD711, ASTM D969, ASTM D1475,
ASTM D3960, ASTM D2486, ASTM
D2805, ASTM E70, and ASTM E1347.
(vaata allolevat tabelit)

5. PAIGALDAMINE
Asfalt ja betoonkatted peavad olema puhtad,
mustuse ja lahtiste osakestevabad. Uued
asfaltkatted peavad korralikult tahenema (4 nädalat)
ja olema õlivabad. Võimaldage värskelt pealekantud
pinnakattehermeetikul kuivada vähemalt 24 tundi
enne liiklusvärvi peale kandmist.
Tööriistad: Kandke SealMasterTraffic Paint peale
suruõhupritsi, pintsli või rulliga. Soovitatav pritsi
otsik on 017” kuni 021”.
Segamine: Segage enne kasutamist korralikult.
Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage.
Pealekandmine: Kandke Traffic Paint vähemat 15
mils paksuselt märjana.
Kandke korralikult puhastatud sillutisele võrvipüstoli,
pintsli või rulliga.
Vajamineva koguse arvutamine:
3,8 liitrit SealMaster Traffic Paint‐i võimaldab värvida
100 m pikkuse ja 10cm laiuse triibu, mis on märjana
15 mils paks.
Materjali tegelik kulu sõltub aluspinna poorsusest ja
pealekantava kihi paksusest.

Ettevaatusabinõud: Pinnase ja õhuteperatuur
peavad olea vähemalt 10°C värvi pealekandmise ajal
ja sellele järgneva 24 tunni jooksul. Hoida lastele
kättesaamatus kohas. Hoida külmumise eest
6. SAADAVUS
Saadavus: SealMaster Traffic Paint on saadaval läbi
üleriigilise SealMaster tootjate ja professionaalsete
paigaldajate võrgustiku.
Teile lähima tarnija leiate SealMaster‐I kodulehelt.
GARANTII
SealMaster garanteerib, et SealMaster Traffic Paint
vastab tabelis 4 toodud keemilistele ja füüsikalistele
omadustele.
Sel tootelehel olevad väited on eeldatavalt tõesed ja
korrektsed ja nad on mõeldud juhendina
heakskiidetud paigaldajale. Kuna inimtöö, ilm,
aluspind, sillutise seisund, kasutatud tööriistad ja
teised tegurid ei ole tootja kontrolli all, siis tootja
annab garantii ainult materjalile, mis on sihipäraselt
ja tootetehniliselt paigaldatud ning toote ostja ja
kasutaja garantii on limiteeritud ainult toote
ümbervahetamise väärtuses. Tootja garantiisse ei
kuulu mistahes kaudsed garantiid toote
kaubanduslikkuse või otstarbekohasuse kohta.
Garantii ei kehti mitmekihilistel objektidel, kui
aluspindades on kasutatud teiste tootjate materjale.
Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed,
tehnilise abi küsimused on saadaval tootja
kodulehel.
Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi
arvestavad soovitused ja konkreetsemad juhised.
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