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CHROTEMARK 100 6504 
ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 
Περιγραφή προϊόντος 
Το CHROTEMARK 100 6504 είναι κίτρινο χρώμα διαγράμμισης αποτελούμενο από ακρυλικές ρητίνες, 
χρωστικές και οργανικούς διαλύτες. Είναι πιστοποιημένο από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Ο-
δών και Οδοστρωμάτων (BASt) σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 1436 και ΕΝ 13197. Είναι σύμφωνο 
με την προδιαγραφή ΠΤΠ ΧΡ-1 και το πρότυπο ΕΝ 1871. Η χρήση του είναι συμβατή με υαλοσφαιρίδια. 

Συνιστώμενες χρήσεις 
Προσωρινή διαγράμμιση οδών, διαγράμμιση διαβάσεων πεζών και χώρων στάθμευσης. Μετά την εφαρ-
μογή και ξήρανσή του στο οδόστρωμα δίνει ομοιόμορφο και σταθερό ξηρό υμένα που παρουσιάζει ε-
ξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα σε άσφαλτο και τσιμέντο. Έχει άριστες αντοχές στην κυκλοφο-
ριακή καταπόνηση και την έκθεση στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία με την πάροδο του χρόνου (βλ. 
ποιοτικά χαρακτηριστικά) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα: 1.46±0.04 gr/ml ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C 
Ιξώδες παραγωγής: 75±5 K.U. ASTM D 562-05, 25°C 
                                 67±13 sec DIN 53211, 25°C 
Στερεά κ.β.: 67.5±2.5% ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03 
Στερεά κ.ο.: 46.0±2.5% ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03 
Σημείο ανάφλεξης: 5±2°C ΕΛΟΤ EN ISO 1523-05 
Λεπτότητα κόκκων (Hegman): ≥3 ASTM D 1210-05 
 

Απόχρωση  
Κίτρινη 

Σύνηθες σύστημα βαφής και συνιστώμενα πάχη ξηρού φιλμ 
Στρώση 1: Chrotemark 100 6504 140 μm – για αντοχή σε φθορά συγκοινωνιακής κατηγορίας P5 
Στρώση 2: Glass beads   340 g/m2 – για αντοχή σε φθορά συγκοιν/κής κατηγορίας P5 
 

Απόδοση 
2.25 m²/Kg για το ανωτέρω πάχος επίστρωσης του Chrotemark 100 6504 
     

Οδηγίες εφαρμογής                                                                                                                                  
Υπόστρωμα: Ασφαλτικές ή τσιμεντένιες επιφάνειες 
Προετοιμασία υποστρώματος: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν καθαρές και στε-
γνές. Σε λείες επιφάνειες απαιτείται τρίψιμο (αγρίεμα). 
Μέθοδος βαφής: Ψεκασμός από μηχάνημα διαγραμμίσεων, σε μία διάστρωση. Μπορεί να εφαρμοσθεί 
και με πιστόλι airless. 
Προετοιμασία / τροφοδοσία χρώματος: Καλή ανάδευση προ της χρήσης. 
Συνθήκες εφαρμογής: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 10°-35°C. Σχετική υγρασία <85%. 
Διαλυτικό αραίωσης: Χ-1100. 
Ποσοστό αραίωσης: Ως 5% αν φανεί αναγκαίο λόγω χαμηλής θερμοκρασίας. 
Καθαρισμός: Διαλυτικό Χ-1100. 
 

Χρόνοι στεγνώματος 
Στεγνό στην αφή (no pick up time):  
15-25 min για θερμοκρασίες 10°-20°C   ASTM D-711-89 (2004) 
10-20 min για θερμοκρασίες 20°-30°C   ASTM D-711-89 (2004) 
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Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Οι ιδιότητες αναφέρονται στο συνιστώμενο πάχος βαφής του προϊόντος εκτός αν άλλως εξειδικεύεται 
Καλυπτική ικανότητα CR%:  ≥90  ΕΛΟΤ EN ISO 2814-06 

Χρωματικές συντεταγμένες x, y εντός του περιγράμματος του πίνακα 2 του ΕΛΟΤ-ΕΝ 1871(1) 

Παράγοντας φωτεινότητας β: ≥0.50  Κατηγορία LF2, ΕΛΟΤ EN ISO 1871-00(1) 

Αντοχή σε επιταχ. γήρανση με UVB: Δβ≤0.05 Κατηγορία UV1, ΕΛΟΤ EN ISO 1871-00(2) 

   τιμές x,y εντός του περιγράμματος του πίνακα 2 του ΕΛΟΤ-ΕΝ 1871(2) 

Επίδραση Ασφάλτου:   Δβ≤0.05 Κατηγορία BR2, ΕΛΟΤ EN ISO 1871-00-00 
   τιμές x,y εντός του περιγράμματος του πίνακα 2 του ΕΛΟΤ-ΕΝ 1871(1) 

Ευκαμψία σε λαμάκι λευκοσιδήρου 10 mm OK ΕΛΟΤ-ISO-1519-02(3) 

Πρόσφυση (cross cut) σε DKP 1-2  ΕΛΟΤ-ΕΝ-ISO 2409-95(4) 

Ευκαμψία και πρόσφυση:  OK  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΔΕ 
Σκληρότητα σε γυάλινο δοκίμιο 50±15  ΕΛΟΤ-ISO-1522-00(4) 

Αντοχή σε φθορά μετά θέρμανση: ≥50kg  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΔΕ 
Αντοχή στο νερό (υάλινο δοκίμιο): ΟΚ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΔΕ(5) 

Ιδιότητες ψεκασμού:   ΟΚ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΔΕ 
Δοκιμή αποθήκευσης:  ≥6  ASTM D 1309, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΔΕ 
 (1)Σε πάχος ξηρού ~185 μm 
(2)Σε πάχος ξηρού ~185 μm, έκθεση για 250 ώρες 
(3)Σε φιλμ με φιλμογράφο ανοίγματος 120 μm και μετά διεργασία κλιματισμού, θέρμανσης, κλιματι-
σμού προ της δοκιμής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΚΕΔΕ 
 (4)Σε πάχος ξηρού φιλμ 100±10 μm 
(5)Σε φιλμ με φιλμογράφο ανοίγματος 380 μm, και μετά από την διεργασία καταπόνησης της προδια-
γραφής ΚΕΔΕ. 

Συσκευασία 
Σε δοχεία περιεκτικότητας 25 Kg και βαρέλια 250 Kg 

Αποθήκευση 
12 μήνες σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, και με τα δοχεία κλειστά. 

Υγιεινή και ασφάλεια 
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

Παρατηρήσεις 
 Το CHROTEMARK 100 6504, όταν αναμιγνύεται με ειδικά γυάλινα σφαιρίδια Glass beads καθί-

σταται ορατό κατά την νυκτερινή οδήγηση λόγω ανακλαστικότητας. 
 Διατίθεται πιστοποιητικό έγκρισης του ινστιτούτου BAST Γερμανίας, βάσει των προτύπων EN 1436 

και ΕΝ 13197 (δοκιμές πεδίου με προσομοιωτή κυκλοφορίας). 
 Το CHROTEMARK 100 6504 δεν περιέχει τοξικά πιγμέντα. 
 

 

Εκδόθηκε: Αύγουστος 2018 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 

 
 
 


