
 

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom 
testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať 
najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku 
nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o 
vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie. 
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Technický list: CYKLON Značkovacia farba 
Číslo tovaru: 1903001, 1903002, 1903003, 1903004, 1903005 

 
CYKLON Značkovacia farba v spreji je dostupná vo farbách modrá, červená, zelená, oranžová a biela. 
Predstavuje rýchloschnúci systém lakov, pigmentov dispergovaných v spojivách a rozpúšťadlách. 
 
Vlastnosti produktu 
 

• rýchloschnúca 
• trvanlivé a viditeľné značkovania 
• priľnavá na väčšine podkladov 
• bez olova a kadmia 
• dodávaná so striekacou tryskou alebo s tryskou pre označovanie dolu hlavou 

 
Oblasti použitia 
 

• pre viditeľné farebné označovanie na asfalt, betón, drevo a iné podlahové materiály 
• pre označovanie v lesnom a drevárskom hospodárstve 
• pre označovanie merných bodov v stavebnom priemysle 

 
Informácie o spracovaní 
 
Nádobu pred spracovaním ohriať na izbovú teplotu (20°C). Pred použitím nádobku od počuteľného 
nárazu miešacích guličiek, intenzívne cca 2 minúty pretriasť. Pri označovaní podláh musí byť podklad 
bez oleja, tukov, prachu a voľných častíc. CYKLON Značkovaciu farbu naniesť tak, aby prekryla 
podklad. Pri značne nasiakavých a pórovitých podkladoch postup zopakovať. Pritom treba dbať na to, 
aby pred nanesením druhej vrstvy farby bola prvá vrstva vyschnutá. 
 
Osobitné upozornenia 
 
CYKLON Značkovacia farba obsahuje horľavé komponenty. Používať len v dobre vetraných 
priestoroch. Uchovávať ďaleko od zápalných zdrojov. Pri spotrebe viacerých obalových nádobiek na 
jednom mieste vzniká nebezpečenstvo tvorby výbušných zmesí plynu / vzduchu. Pri práci nefajčiť, 
nejesť ani nepiť. 
 
Skladovanie a trvanlivosť 
 
V prípade skladovania v originálnom neotvorenom balení a skladovacej teplote od -5°C do +30°C 
zaručujeme trvanlivosť 60 mesiacov. 


