Termoplastiskā ceļu marķēšanas lente

Informācija
Ultracrete Instaline ir iepriekš sagatavota
termoplastiska ceļu marķēšanas sistēma, kur
ir ideāla līniju marķējumu atjaunošanai pēc
ceļu remontdarbiem – pieejama dzeltenā un
baltā krāsā.

Tehniskie parametri
Ultracrete Instaline tiek piedāvāts 100 mm
platos 5 metru garos ruļļos ērtai lietošanai.
Līniju marķējums ir termoplastisks, kurš
sastāv no krāsvielām, saistvielām un stikla
šķiedrām. Ultracrete Instaline atbilst arī
Eiropas Standartam BS EN 1423.
Atstarojamība: Standarta Ultracrete Instaline
satur 20% stikla šķiedru, sasniedzot augstu
atstarojamību un tā ir visefektīgākā nakts
laikā.
Izturība: Ultracrete Instaline līniju marķējums
ir izgatavots no noturīga termoplastiska
materiāla, kas ir īpaši piemērots noslogotām
transporta kustības vietām, un tā kalpošanas
ilgums ir daudz reiz lielāks kā parastajam līniju
krāsojumam.
Materiāla biezums: Standarta materiāla
biezums ir aptuveni 3mm.

Sagatavošana
Ultracrete Instaline ir viegli pielietojams uz
asfalta un šķembu segumu virsmām. Vienmēr
pārliecinieties, ka virsma, kuru paredzēts
marķēt, ir tīra, sausa, notīrīta no putekļiem,
ķimikālijām un lieliem eļļainiem traipiem. Lai
precīzi uzklātu materiālu, ieteicams iepriekš
uzvilkt līnijas.

Iestrādāšana
Uzkarsējiet virsmu un pārliecinoties, ka tā ir
sausa. Atdaliet Ultracrete Instaline no
aizsarglentes un uzklājiet to uz ceļa seguma
virsmas*. Tiklīdz materiāls ir uzklāts, karsējiet
Instaline marķējošo lenti ar gāzes gaisa degli –
liesmai ir jābūt no 200‐400mm attālumā.
Karsēt lēni un vienmērīgi, vēzējot degli virs
materiāla. Pārliecinieties, ka pārmērīgi
nepārkarsējat atsevišķas vietas uz kurām var

Īpašības un priekšrocības
Ultracrete Instaline ir vienkārši nogriežams no ruļļa un
piekarsējams pie asfalta, Instaline piedāvā dažādu
veidu piekarsējamos termoplastiskos materiālus, kuru
uzklāšana ir dažas minūtes.
• Būtiska sastāvdaļa ceļu segumu atjaunošanas
un remontdarbu pabeigšanas etapā.
• Zemas izmaksas, maziem darbiem.
• Vienkārši pielietojams, precīzas līnijas.
• Izturīgs – pielietojams asfalta un šķembu ceļa
segumam.
• Nav nepieciešams papildus darbaspēks.
• Izgatavots saskaņā ar Kvalitātes Vadības
Sistēmas BS EN ISO 9001:2000 prasībām.
Ieteicamais pielietojums
Autostāvvietu, ceļa segumu un brauktuvju
nomaiņai/remontam vietām kurās ir nepieciešama
ilgstoša remontēšana.

Līdzīgie produkti
Ultracrete Instagrip
Ultracrete LMP
.

Neslīdoši remontdarbu ielāpi.
Līniju marķējoša krāsa.

veidoties izdedzināti plankumi, kā rezultātā
materiāls var mainīt krāsu un veidoties
burbuļi.
*Betonu ir nepieciešams gruntēt.

Piesardzības pasākumi
Ja laiks ir silts un ceļa seguma temperatūra ir augstāka, materiāla piekausēšanas laiks būs mazliet ilgāks.
Nepielietojiet Ultracrete Instaline laikā, kad līst lietus vai snieg sniegs. Pārliecinieties, ka virsmas, kuras
apstrādātas ar sāli vai kādu citu atledošanas produktu, tiek labi noskalotas, pretējā gadījumā Ultracrete
Instaline nepielips pie virsmas. Par cik materiāls UV staru ietekmē kļūst ciets, neizpakojiet vairāk
materiāla nekā nepieciešams.

Veselība un drošība
Izmantojot propāna gāzi ir nepieciešams nodrošināt ceļu drošības pasākumus, kā arī jāseko veselības un
drošības norādījumiem.
Vienība/iepakojums
Uzglabāšana

Krāsa

5 Metri x 100mm platums – iepakojumā 5 ruļļi.
Nepakļaut tiešu UV staru iedarbībai, materiāls sacietēs. Lai pirms
materiāla lietošanas nodrošinātu tā kvalitāti, ir ieteicams materiālu
transportējot, uzturēt siltu automašīnas kāju nodalījumā. Uzglabāt vēsā
sausā vietā.
Dzeltena, Balta

Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet pārstāvja interneta mājas lapu www.deltaurban.lv vai ražotāja
mājas lapu www.instarmac.co.uk.
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