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ZEBRAPLAST LS je dvojzložková  náterová látka  tzv .studený plast na báze metakrylátových. živíc 

.Vyznačuje sa dobrou priľnavosťou k asfaltovým ,betónovým a asfaltobetónovým povrchom. Je určená  na zna-

čenie deliacich čiar cestných komunikácií , značenie križovatiek , prechodov pre chodcov a iné značenie (stop 

čiary, šípky), kde sú vysoké nároky na životnosť a zaťaženie vozovky. Náterová látka má charakteristický zá-

pach. Aplikuje sa ručne na podklady cestných komunikácií . 
Vlastnosti 
Farba     biela 

Doba vytvrdenia    max 50 min, v závislosti od poveter.podmienok 

Pomer zložiek    zložka A: zložka B = 100 : 1 

Spotreba pri hrúbke 1,5 mm  cca 2,7 kg /m2 

Odporúčaná hrúbka nánosu  1,5 - 3 mm 

Odporúčaný posyp balotiny  400g / m2  Interminglass 125-630H 

Záručná doba    12 mesiacov od dňa výroby 

Podmienky nanášania:   teplota vzduchu  min. 5 °C - max 35 °C 

     teplota podkladu  min. 5 °C   

     relat. vlhkosť  max. 80 % 

Životnosť zamiešanej zmesi   cca. 10-15 min 

Životnosť nánosu    min 36 mesiacov pri dodržaní podmienok kladenia 

Návod na použitie 

Pred použitím sa náterová látka zmieša s vytvrdzovacím činidlom a dokonale rozmieša. Takto zamiešaná látka sa 

aplikuje na povrchy. Podklad , na ktorý sa nanáša musí byť suchý, zbavený  nečistôt , prachu a olejových škvŕn. 

Źivotnosť  zamiešanej látky je obmedzená  a preto sa odporúča  zamiešať len také množstvo , ktoré je potrebné 

na danú plochu. ZEBRAPLAST LS sa nanáša na povrch vozovky ručne pomocou hladkej stierky, vhodným 

nanášacím prípravkom so štrbinou alebo  strojom / PLASTOMAKER /. Nános sa  nechá dokonale vytvrdnúť. 

Čas vytvrdenia závisí od podmienok nanášania. Vhodná teplota pre nanášanie je 5 - 35 °C. Pri teplote 20°C je 

vytvrdzovací čas asi 10 minút. Premávku je možné obnoviť po 30 minútach po vytvrdnutí zmesi. Nánosy ZEB-

RAPLASTu LS  sú trvalo pružné, odolávajú poveternostným vplyvom , bežným posypovým materiálom , moto-

rovým olejom , benzínom , nafte. 

Na aplikované nánosy sa dodatočne používa posyp špeciálneho typu silanizovanej  balotiny na zvýšenie retroref-

lexie alebo protišmykovej zmesi na zlepšenie protišmykových vlastností.  Spotreba balotiny  je  400 g / m2. 

Je nevyhnutné zabrániť kontaminácii čistej náterovej látky  s vytvrdzovacím činidlom.  

Čistenie  

Znečistené náradie je možné očistiť pomocou Riedidla ZEBRA hneď po aplikácii , alebo zamiešaní. Po zosietení náterovej 

látky je možné ju odstrániť len mechanicky (zoškrabaním, zrezaním a pod.). 

Balenie 

Nenávratné obaly o obsahu 15 kg alebo podľa dohody  s odberateľom. 

Skladovanie 

ZEBRAPLAST   LS  sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú 

ustanoveniam STN 65 0201. Teplota v miestnosti sa môže  pohybovať v rozsahu +5 až +20 °C. Vyprázdnené obaly odovzdať 

do separovaného zberu. 
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Záručná doba 

Pri dodržaní  skladovacích podmienok,  výrobca zaručuje kvalitu ZEBRAPLASTu  LS  počas doby 12 mesiacov. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

ZEBRAPLAST   LS  je horľavá kvapalina 1.triedy nebezpečnosti. Pri práci s náterovou látkou je nutné dodržiavať ustanove-

nia pokynov., ktoré sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov výrobku. 

UPOZORNENIE 

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladova-

ní. Ak  má byť výrobok použitý k iným účelom, než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo 

na mieste za podmienok, za akých bude aplikácia vykonávané. Na takto použité výrobky sa nevzťahuje záruka. 
Celkový prehľad o našom obsiahlom programe nájdete vo firemnom katalógu. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k 

dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania 

neplatné. 
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