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CARACTERISTICI GENERALE 

Vopsea subțire pe bază de rășini acrilice potrivită pentru 

marcarea drumurilor, a aeroporturilor, a parcărilor asfaltate, 

betonate etc. Are o aderență și elasticitate excelente pe 

substraturile menționate anterior, dar și pe suprafețe metalice, 

tencuieli pe bază de ipsos, table metalice. Strălucirea nu i se 

modifică în timp, poate fi utilizată chiar și în condiții 

meteorologice nefavorabile, deci este întotdeauna clar vizibilă. 

Are o utilizare foarte durabilă și nu se murdărește de pneurile 

auto, nici chiar în lunile de vară, când temperaturile sunt destul 

de ridicate. Are o rezistență excelentă la abraziune. Se usucă 

atât de repede încât suprafața poate fi utilizată chiar și la o oră 

după aplicare. La vopsea se pot adăuga mici sfere speciale de 

sticlă, care datorită reflexiei fac ca linia să fie vizibilă chiar și 

noaptea, putându-se adăuga totodată și un nisip special care 

asigură proprietăți antiderapante pentru drum. 

SPECIFICAȚII TEHNICE  

  

Aspect Luciu mat de 4-10 unități la 60°. 

Greutate 

specifică 

1,48-1,52 kg/l. 

Randament de 

acoperire 

1-1,4 m²/l. 

Diluare 
Cu diluantul Vechro nr. 1 la 5% pentru 
aplicarea cu trafaletul sau pensula, 10%-
15% pentru aplicarea cu pistolul de 
pulverizare. Gata pentru utilizare pentru 
aplicarea cu o mașină de marcaj rutier. 

Timp de uscare 
La suprafață 15΄-17΄. Uscat complet și gata 
pentru utilizare în 1 oră. Perioada de mai 
sus se poate mări în condiții de umiditate 
ridicată și temperatură scăzută.  

Amestecarea cu 

mici sfere de 

sticlă 

300 g de mici sfere de sticlă la 800-1000 g 

de vopsea/m². 

Culoare 
Alb, galben și negru. 

 

  

Vechro Pro Acrylic 

Road Marking 

Paint 

Vopsea acrilică subțire 

 Randament de acoperire:  

1-1,4 m²/l  

 Timp de uscare: 15-17 secunde 

 Diluare: Folosind diluantul VECHRO 

nr. 1 la 5% pentru aplicarea cu trafaletul sau 

pensula, 10%-15% pentru aplicarea cu pistolul 

de pulverizare. Gata pentru utilizare pentru 

aplicarea cu o mașină de marcaj rutier. 

 Ambalaj: 1 kg, 5 kg, 23 kg,  

25 kg 

 Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de 

pulverizare, mașină specială de marcaj 

rutier 
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PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

Suprafața care trebuie vopsită trebuie curățată temeinic de corpuri 

străine și praf înainte de aplicare. 

UTILIZARE 

Amestecați bine vopseaua înainte și în timpul aplicării. Vopseaua se aplică 

într-un singur strat la grosimea dorită a peliculei. 

CURĂȚAREA SCULELOR 

Scurgeți bine vopseaua de pe scule înapoi în recipient și curățați-le 

folosind diluantul Vechro nr. 1. 

CONDIȚII DE UTILIZARE 

Temperatura camerei 8-30 °C și umiditatea relativă sub 80%. Evitați 

aplicarea în condiții nefavorabile, întrucât acestea pot afecta 

proprietățile finale ale vopselei. 

PĂSTRARE 

A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la 

îngheț și la soare. Închideți bine recipientul după utilizare. Recuperați 

excesul de vopsea pentru a-l refolosi. Reutilizarea vopselelor poate 

minimiza cu adevărat efectele produsului asupra mediului pe durata de 

viață a acestuia. 

NOTE 

Foarte inflamabil. Foarte periculos pentru mediu.  

*Mai multe informații sunt disponibile în fișele cu date de securitate (FDS) 

ale produselor. NUMAI PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ. 

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ 

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt 

rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de 

companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne 

asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea 

corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


