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Fluorescencyjny spray geodezyjny 

OPIS  
- fluorescencyjny spray do znakowania poziomego,  
- znakowanie poziome dróg miejskich i parkingów, placów manewrowych,  
- farba jest ekonomiczna w stosowaniu ze względu na wysoką wydajność produktu,  
- produkt przeznaczony do szybkich prac,  
- do zastosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.  
  
ZASTOSOWANIE 
Geodezja, budownictwo, prace ziemne, wszelkie prace związane z oznakowaniem poziomym.  
 
WŁAŚCIWOŚCI  
- czas schnięcia sprayu: 5 minut,  
- wysoka jakość zabezpieczenia,  
- możliwość aplikacji na różnorodne podłoża w tym wilgotne (trawa, asfalt, drewno, piach, beton itd.),  
- zakres temperatur stosowania:   -20 °C do 50 °C,  
- trwałość sprayu: zależy od warunków atmosferycznych, sposobu stosowania, rodzaju podłoża;  
   od 9 do 12 miesięcy.  
- bardzo wysoka widoczność odznaczeń ( właściwości odblaskowe),  
- produkt na bazie rozpuszczalnika,  
- 8 lat gwarancji na puszkę,  
- poręczna wielkość opakowania z aerozolem 500 ml,  
- oznakowania odporne na promieniowanie UV,  
- produkt dostępny w kilku kolorach: pomarańczowy, czerwony, różowy, niebieski, zielony, żółty, fioletowy. 

APLIKACJA 
Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik. Przed przystąpieniem do aplikacji, pojemnik skierować do malowanej 
powierzchni do góry dnem. Rozpylanie tylko w dół jest możliwe przez specjalnie opracowany system do 
dokładnego oznaczenia punktu. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest całkowite wykorzystanie 
zawartości puszki, dzięki zwiększonemu ciśnieniu w niej farbę wykorzystasz niemal w 100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej czas schnięcia i czas do 

nałożenia kolejnej warstwy dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a wyższe go skracają. Nie 

należy aplikować produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne! 

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania. 

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma Nobli Sp. z o.o. nie może 

ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma 

Nobli Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 


