
JOONEVÄRV
[500 ja 750 ml]

Joonevärvi TRACING® kasutatakse nii siseruumides kui välitingimustes pindade piiritlemiseks 
ja liiklusvoogude optimeerimiseks: logistikaladudes, spordikeskustes, murukattega 

spordiväljakutel, jalgrattateedel ja parklates.

TRACING® sobib ideaalselt vähese liiklusega kohtades alus- ja muude pindade märgistamiseks.

750 ml purk on kõige kulutõhusam välitingimustes kasutatav märgistamislahendus.

TRACING 
12 KUUD

SININE
500ML 151601

750ML 151801

KOLLANE
500ML 151602

750ML 151802

MUST
500ML 151603

750ML 151803

PUNANE
500ML 151604

750ML 151804

ROHELINE
500ML 151605

750ML 151805

VALGE
500ML 151600

750ML 151800

Joone laius 4 cm – 10 cm

1 x 500 ml 
aerosoolvärvi

1 kast – 12 x 500 ml 
aerosoolvärvi

1 x 750 ml 
aerosoolvärvi

1 kiht 2 kihti 1 kiht 2 kihti 1 kiht 2 kihti

Üks aeglane värvimiskord 50m 25m 600m 300m 100m 50m

Kiire värvimine 75m 37m 900m 450m 150m 75m
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OMADUSED

• Suurepärane nakkuvus
• Ilmastikukindel ja kiiresti kuivav: kuivab 
maksimaalselt 15-20 minutiga
• Tänu spetsiaalse kujundusega otsikule selged, 
teravad jooned
• Märgistuse püsivus: umbes 12 kuud sõltuvalt 
pinnast, kasutusest ja kulumisest
• Kasutamistemperatuur: +5˚C - 50˚C  

TEHNILISED ANDMED

Koostis
Sideaine: akrüül
Pigmendid: mineraalsed ja orgaanilised, plii- ja 
kaadmiumivabad
Lahustid: mitme koostisaine segu, mis ei sisalda 
klooritud lahusteid ega aromaatseid ühendeid 
(tolueen, ksüleen jms)
Propellent: spetsiifiline isobutaani ja propaani segu

Kasutamine
Manuaalselt või töövahendite abil (4-rattaline 
joonemasin, käsipüstol, vt lk 15)
Kuivamisaeg: 15-20 minutit

Tervishoid ja ohutus
Toote ohutuskaardid on internetis tasuta 
kättesaadavad: www.quick-fds.com
CLP-märgistus: üks piktogramm

Soovitused kasutamiseks
• Kasutage ots allapoole suunatuna, reguleerige 
aerosoolipurgi asendis masinas või tööriistas nii, 
et värvimiskõrgus on sobiv soovitud laiusega 
joone tegemiseks.
• ENNE KASUTAMIST: raputage tagurpidi keeratud 
purki tugevasti, et värv korralikult seguneks, jätkake 
raputamist ka siis, kui olete selgelt kuulnud kuulikeste 
liikumist purgis.
• PÄRAST KASUTAMIST: tühjendage ventiili ja 

otsiku puhastamiseks otsa allpool hoides (kuni purgist 
väljub ainult gaasi).  

ÜLDISED KASUTAMISTINGIMUSED

Sõltumata pinna iseloomust peab see värvi 
TRACING® optimaalseks kasutamiseks kindlasti 
vastama järgmistele tingimustele.
Värvi suurepärase nakkumise tagamiseks tuleb 
värvitav pind alati õigesti ette valmistada.
Puhastage pind hoolikalt, et sellele ei jääks tolmu, 
mustust, rasva vms.
Suhteline õhuniiskus peaks jääma 10% ja 50% 
vahele.
Õhutemperatuur ei tohiks olla madalam kui 5˚C.
Kvaliteetse joone tegemiseks tuleb esimene joon 
värvida kiiresti (trükikiht), teine ja soovi korral kolmas 
kiht tuleb aga soovitud katvuse tagamiseks pinnale 
kanda aeglasemalt.

Pinnakatte tüübi põhised soovitused:
• BETOON
Laske värskel betoonpinnal enne värvi Tracing® 
kasutamist vähemalt 3-4 nädalat täielikult kuivada 
(Prantsusmaa ehitussektori standardid) ja pinna 
happelisuse tasemel väheneda.

• ASFALT
Enne värskele asfaltkattega pinnale joonte tegemist 
tuleks oodata vähemalt 15 päeva, muidu võib pind 
vähendada joonte kvaliteeti.

• „Sünteetilistele“ (plastik, PVC, lakid) ja värvitud 
(epoksü, PU) põrandapindadele kehtivad 
eritingimused. 

Selles valdkonnas kasutatakse väga erinevaid värve 
ja värv, millega põrand on kaetud, ei pruugi värviga 
TRACING® kokku sobida (põhjustades vähese 
nakkuvuse). Seetõttu soovitame nende pindade 
korral esmalt läbi viia värvimiskatse.

Joonte püsivuse ja mustusekindluse suurendamiseks 
võib need katta meie kaitselakiga PROTECT LINE (vt 
lk 12)
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