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Технически проспект
издание 10/2010

Използва се за маркировка на пътища, самолетни 
писти, мостове, подове на магазини, гаражи и 
спортни терени, както и за завършваща защитна и 
декоративна обработка на асфалтови повърхности 
и бетонни подове.

Област на приложение:

AДИНГМАРКЕР П
Висококачествена смес за маркиране на бетонни и асфалтови основи,
произведено на базата на синтетични смоли и разтворители

Свойства:

едно компонентна пасто образна смес;
добра лепливост към основата;
добра абразивна устойчивост;
мразоустойчивост;
 износоустойчивост;
 устойчив на UV лъчи;
добра отпорност на разредени химикали 
разтвори на соли и минерални масла;
отпорен на атмосферни влияния;
декоративен - дава възможност за изработка в 
повече нюанси;
монолитност;  
икономичен;
лесен за употреба;
лесен за поддръжка;

Специфична маса:

Aдхезионна якост:

Технически характеристики:

Твърдост по Кенонг : 

Сухо вещество:

31,5 g/cm  

1,6±2 MPa

33,6 с

70 - 72%

 Стара бетонна основа:
Здравата и чиста основа е предпоставка за 
постигане на отлична адхезия. почистването на 
циментеното мляко се извършва по описания по-
горе начин. Пенетирали замърсяващи остатъци, 
почистят с детергенти и или специални препарати 
за тази цел.Всички ощетени места по основата да 
се санират с подходящите за тази цел материали. 
За придобиване  монолитност на пода работните 
фуги да се изпълнят с еластичен кит (Адингакрил).

Полагане:
Материала се нанася с четка или най-добре с 
машинно разпръскване. Нанася се в два слоя с 
дебелина на всеки от 150 до 200. 
АДИНГМАРКЕР-П в зависимост от температурните 
условия и начина на апликация, може да се 
разреди с Разтворител  П от 5% до 10%.
Времето за съхнене на един слой  при  20°C е в 
рамките на 30 минути. Втория слой се нанася след 
пълното изсъхване на първия което трае около 2 
часа при температура от  20°C. Температурата при 
апликаця на АДИНМАРКЕР- П, трябва да е >5ºC.
обработените повърхности да са защитени от лоши 
атмосферни влияния в период от  2 до 3 часа.
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Подготовка на основата:
Основата да е чиста, суха и обезмаслена. 
АДИНГМАРКЕР-П е тънка замазка и за да се добие 
добър декоративен вид е необходимо, завърши-
телната обработка на основата да е с финна 
текстура.
Асфалтова основа:
Асфалтова основа да е чиста обезпрашена и 
обезмаслена.Най - добро почистване от прах се 
осъществява с помощта на въздух под налягане.
Нова бетонна основа;
Бетонна да е отлежал 28 дена и да е с якост на 
натиск  от 25 МPа. Остатъци от замазки, бои и други 
да бъдат отстранени, както и остатъци от 
циментено мляко препоръчително по механичен 
път. Като краен процес на почистването основата 
да се обезпраши с индустриална прахосмукачка.
 

Таберов индекс: 0,300 TWI  

АДИНГМАРКЕР- П

Разходна норма:

Поддръжка:

АДИНГМАРКЕР- П        0,50÷0,60 kg/m²

Дълготрайността на пода зависи от  правилната му 
поддръжка.Пода изработен с АДИНМАРКЕР -П 
може да се почиства с помощта машини с 
ротационни четки и детергенти разтворени с вода 
до 50°C.

Опаковка:
В разфасовки от 20 kg.

Почистванe:
Работния инструмент да се почисти с Разтворител -
П веднага след употреба.

Съхранение:
В оригиналната си и затворена опаковки  в сухи 
помещения. Защитен от директно излагане на 
слънце. Срок на употреба : 9 месеца.

Стандартни цветове:
Адинг - стандартна тон карта  / номер 3

Може да се изработят и други цветове според 
желанието на клиента.
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Вносител и дистрибутор:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България, 
Производство и складoва база: кв. Караманица 88, 
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06; 
е-mail: factory_pernik@ading.eu;  www.ading.еu

Производител:
АДИНГ АД, Скопие; 

Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие, 
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840; 

e-mail: ading@ading.com.mk;  www.ading.com.mk

Опасност за здравето:   Материала съдържа реактивни съставки които в не свързано състояние вредят на здравето.
Да се използва задължително защитно облекло, ръкавици , маска и облекло. В случай на попадане върху кожата или очите е необходимо 
измиване с чиста течаща вода. В случай на поглъщане е необходима медицинска помощ.
Пожар:   Адингмаркер П и Разтворител-П са запали ми материали.
Почистване и складиране:  Стария използван амбалаж трябва да се депонира съгласно местните екологични предписания за този тип 
отпадъци.
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