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Rövid áttekintés

�Elvárások és lehetőségek

�Anyagválasztás

�Felhordási technológiák (gépválasztás)

�Utánszóró anyagok
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Elvárások és lehetőségek

�Mi az alapkövetelmény?

Burkolati jelek – Elvárások és lehetőségek



Elvárások és lehetőségek
�Felület minősége

�Burkolat életkora

�Rendelkezésre álló felület állapota

�Speciális igények

�Időjárási feltételek

�Beruházási költség

ANYAGVÁLASZTÁS GÉP-, ESZKÖZ 
VÁLASZTÁS
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Anyagválasztás
�Felületi rétegek csoportosítása
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Anyagválasztás
� Festékek, bevonatok fő alkotórészei

• Kötőanyag (POLIMER)
célja: szilárdulásban, tapadásban

• Töltőanyag
célja: tömegnövelés

• Adalékszerek
célja: tulajdonságmódosító
pl.: szín, sűrűség, reflexió képesség, 
kopásállóság, habzás gátló, 
trixotropizáló, konzerváló
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Szerves anyagok – szerkezet
� A POLIMEREK mint kötőanyag

• Hőre lágyuló

• Rugalmas

• Térhálós
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Szerves anyagok – típus szerint

� Szerves oldószer

• Oldószer elpárolog, hátra marad a szilárd műanyag

• Kis rétegvastagság felvitele

� Diszperzió

• Nagyon apróra felaprítani (diszpergálni) a műanyagot

• Víz párolog el a felületről

� 2 vagy több komponenses anyagok

• Felületen játszódik le a polimerizáció

• Hőtermeléssel jár a reakció

Oldandó anyag + oldószer = oldat
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Felhordási technológiák
�Felhordás módja szerint

• Gépi

• Kézi

� Anyag szerint
• Oldószeres (HS)

• Diszperziós (vizesbázisú)

• Hidegen szórt plasztik (SP)

• Hidegplasztik (HP)

• Melegplasztik (TP)

• Előre gyártott jelek (PREMARK®)

• Ideiglenes szalagok
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Felhordási technológiák

�Oldószeres (HS) anyagok

• legfeljebb 25% oldószertartalom,

• 0,2-0,4 mm száraz rétegvastagság,

• porlasztólevegős vagy airless
kiszórással,

• +5 °C és +45 °C levegő-
hőmérsékleten és legfeljebb 80% 
levegő-páratartalom mellett

Levegő Festék
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Felhordási technológiák

�Hidegen szórtplasztik (SP) anyagok

Egy hosszirányú airless
technológiával felhordott 
szórtplasztik festés (4)
kivitelezése:
(1) festékanyag kiszórása
(2) festékbe fújt durva 

anyagkeverék 
(üveggyöngy, 
csúszásgátló anyag),

(3) finom utánszóró anyag
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Felhordási technológiák
�Hidegplasztik (HP) anyagok

� Azonos termék esetén 
mind a 2K és 3K 
rendszerek ugyanazt a 
minőséget 
eredményezik egyszeri 
keverés és felhordás 
mellett.

� A 2K-t 98:2, a 3K-t pedig
50:48:2 vagy 1:1
rendszernek is nevezik.
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Felhordási technológiák
�Hidegplasztik

• Kézi alkalmazás

1 Por alakú edző

2 Keverék

3 Felhasználás
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Felhordási technológiák

• 2K felszerelés

Adagoló pumpa

98:2 (1,5-2,5%)Statikus keverő

Felhordás

98 2

Folyékony

edző

Minimális bekevert 

mennyiség…

� Hidegplasztik
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Felhordási technológiák

• 3K felszerelés por alakú edzővel

Statikus keverő

Felhordás

A 

48%
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2%

Minimális bekevert 

mennyiség…

� Hidegplasztik
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Felhordási technológiák

• 3K rendszer folyékony edzővel
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� Hidegplasztik
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2K 2K 2K 2K HidegplasztikokHidegplasztikokHidegplasztikokHidegplasztikok felhasználási lehetőségei felhasználási lehetőségei felhasználási lehetőségei felhasználási lehetőségei 

Hidegplasztik

„agglomerát” jelek

~ 120 km hosszon
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�Melegplasztik (TP) anyagok

30 m15 m
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Melegplasztik „fésűs” jelek
350 km x 2 hosszon

MelegplasztikokMelegplasztikokMelegplasztikokMelegplasztikok felhasználási lehetőségei felhasználási lehetőségei felhasználási lehetőségei felhasználási lehetőségei 

Burkolati jelek – Elvárások és lehetőségek



Burkolati jelek – Elvárások és lehetőségek

Felhordási technológiák
� Ideiglenesen ragasztott burkolati jelek

• Tiszta, száraz felületre

• 24 órával előtte száraz burkolat !!!

• Felület előkezelése
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Speciális felület előkészítések
� Bazaltbeton burkolat esetén
CÉL:

• Párazáró bevonat eltávolítása

• Felület tetejére felúszott cementiszap eltávolítása,

• Felületi érdesség növelése
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Speciális felület előkészítések
� Aszfalt burkolat esetén
CÉL:

• Aszfaltkeverékekben található bitumentartalom a 2K 
HP bevonatokra gyakorolt káros következményeinek 
kiküszöbölése,

• Tapadás növelése

Technológia:

• Friss aszfaltra 1 rtg. HS festés

• 3 – 4 hónap elteltével 2K bevonat



�Anyagspecifikus alkalmazások

Utánszóró anyagok

Fotó: Sovitec
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Utánszóró anyagok
�Üveggyöngy beágyazódás
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Új generációs burkolati jelek
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