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        ROKO Značkovací akrylátový  

                     sprej 
                                                     

 
Charakteristika výrobku: 
Speciální akrylátová barva na značkování v interiéru i exteriéru. Barva má vysokou odolnost vůči 
vlivům počasí, je odolná proti mechanickému zatížení a opotřebování třením, má vysokou krycí 
schopnost a přilnavost na všem i na mokrých podkladech. Bezolovnatá. Sprej má speciální ventil, 
který umožňuje stříkat ve všech směrech. Vhodný na označování stromů, zdí, parkovacích ploch, 
sportovních a dětských hřišť, svodidel, průmyslových prostor, potrubí, ulic, kamenu, zeminy, asfaltu 
a trati. 
 
Použití:  
Povrch důkladně očistěte od mastnoty a špíny. Na kovovém povrchu odstraňte rez a ošetřete 
ochrannou látkou proti rzi. Před použitím protřeste nádobkou 2-3 minuty. Nanášejte ze vzdálenosti 
25-30 cm lehkými pohyby nad povrchem. Při nízkých teplotách je vhodné zahřát dózu v teplé vodě 
na 20-25°C. Nepoužívejte při teplotě pod -15°C.Suchý na dotek za 5 minut, proschlý za 24 hodin.  
 
Technická data: 
Vlastnosti: 
Barevný odstín: signální - žlutá, oranžová, červená, zelená, růžová, modrá 
Aplikační teplota: -15°C až +40 °C 
Skladovatelnost: 60 měsíců (při 20°C) 

 
Zasychací doby:   
Suchý na dotek cca za 5 minut, proschlý za 24 hodin při 20°C 
 
Nanášení: 
Před použitím sprej protřepejte cca 2-3 minuty. Nanášejte ve vzdálenosti 25-30 cm. 
Nádobku při aplikaci lze držet dnem dolů i nahoru. Určeno pro krátkodobé značení. Barva je 
dobře čitelná cca 3-4 týdny v závislosti na prostředí. Pokud byla barva aplikovaná na mokrý 
poklad je tato doba kratší. 
 

   

Balení: 
Aerosolový sprej 500 ml 
 
Upozornění: 
Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů 
použitých surovin při výrobě barev, jsou výše 
uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. 
Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých 
výzkumech podle stávajícího stavu techniky. 
Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní 
podmínky. 
Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na 
vyžádání. 


