
Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi 

praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes 

negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei 

medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant 

produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. 

 

Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda, 

mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com 

 

 

Signocryl 

Vieno komponento dažai asfaltuotų kelių 

ženklinimui 
 

TECHNINĖ INFORMACIJA 

Aprašymas 

SIGNOCRYL tai vieno komponento greitai džiūstantys akriliniai 

skiedikliniai dažai su aukštu sausų dalelių kiekiu ir geromis 

fizinėmis bei cheminėmis savybėmis. Dažai neturi švino ir chromo 

junginių. 

Tankis 1,48 – 1,53 kg/dm3 (20 °C) 

Klampumas 40 – 65 s DIN 53211 – 6 (20 °C) 

Darbo sąlygos 

Paviršius turi būti sausas, nuvalytos dulkės, druskos ir dervos. Oro 

temperatūra nuo 5 °C iki 30 °C, santykinis oro drėgnumas max. 

80%. Paviršiaus temperatūra nuo 5 °C iki 35°C. Produkto 

naudojimas prie kitokių sąlygų įmanomas, tačiau galimas 

džiūvimo laiko pailgėjimas. 

Produkto paruošimas 
Produktas yra tinkamas naudojimui, tačiau priklausomai nuo 

temperatūros ir padengimo metodo gali būti skiedžiamas su 

skiedikliu iki 3%. Prieš naudojant produktą gerai išmaišyti. 

Spalva Balta 

Padengimas 
Padengimas su visomis orinio ir beorio purškimo mašinomis, 

tinkamomis vieno komponento kelio dažams. 

Produkto išeiga 
Vidutinė produkto išeiga 0,5 – 0,8 kg/m2 , tai yra 350 - 600 μm 

šlapios plėvelės (175 – 325 μm sausos plėvelės storio). 

Eismo atidarymo 

sąlygos 

Esant oro ir paviršiaus temperatūrai 20°C, prie santykinės oro 

drėgmės 60% ir produkto išeigos 0,6kg/kv.m., maksimalus 

džiūvimo laikas yra 15 min, rekomenduojamas eismo atidarymo 

laikas apytiksliai 45min. Prie kitokių sąlygų džiūvimo laikas gali 

keistis. 

Sandėliavimas 

Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje 

patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar 

maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10ºC 

temperatūroje! 

Saugoti nuo užšalimo! 

Pakuotės 30 kg 

Gamintojas 
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o. 

Količevo 65, 1230 DOMŽALE, SLOVENIJA 
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