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ROADTECO PSW 550  
Biała, akrylowa farba wodna 

 
 

 

Jednoskładnikowa akrylowa farba wodna do poziomego znakowania dróg 
   
Opis produktu: ROADTECO PSW 550 jednoskładnikowa, szybkoschnąca farba wodna, 

gotowa do użytku, na bazie żywicy akrylowej. Przystosowana do wykonania 
cienkowarstwowego oznakowania poziomego w inżynierii komunikacyjnej w 
zakresie dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów, hal 
produkcyjnych oraz magazynów o nawierzchni bitumicznej lub betonowej 
jak i do odświeżania oznakowań termoplastycznych i chemoutwardzalnych. 
Może być aplikowana z posypem mikrokuli szklanej, w celu uzyskania 
odblaskowości oznakowania poziomego. 

 
 
 
 

   
 
Właściwości:  

 
- przyjazna dla środowiska; 
- duża trwałość oraz odporność na ścieranie;  
- szybkie schnięcie; 
- łatwa aplikacja i dobre krycie; 
- bardzo dobra widzialność w dzień (biel) jak i w nocy (odblask – przy 
zastosowaniu mikrokuli); 
- idealna do odświeżania oznakowani grubowarstwowych termoplastycznych i 
chemoutwardzalnych.  

 

 
Dane techniczne: 

  

   
Barwa Biała  

Gęstość przy 20ºC  1,55 – 1,65 g/cm3  
Lepkość 75-85 KU  

Zawartość substancji stałych 75-79 %  
   
 
Sposób użycia: 

 
ROADTECO PSW 550 możemy aplikować przy użyciu hydrodynamicznych 
malowarek drogowych, przystosowanych do pracy z farbą wodną. Farba 
jest wyrobem gotowym do bezpośredniego użycia, po uprzednim 
wymieszaniu wyrobu w całej objętości wiadra.  Dopuszcza się dodanie wody 
słodkiej jedynie w przypadku aplikacji w temperaturze poniżej 10ºC, w ilości 
maksymalnej 2%.  
Aplikację wykonujemy na czyste, suche i spójne podłoże w zakresie 
temperatur podłoża i powietrza od 10 do 35ºC i wilgotności względnej 
poniżej 80%. W przypadku nawierzchni betonowych nie mogą być one 
zaimpregnowane oraz zatarte na gładko. 
Optymalne zużycie materiału wynosi od 480 g/m2 do 700 g/m2. W celu 
uzyskania odblaskowości oznakowania, konieczny jest niezwłoczny posyp 
mikrokuą szklaną o granulacji 125-650 µm w ilości 300-400 g/m2 . Czas 
schnięcia zależeć będzie od grubości powłoki, temperatury otoczenia oraz 
wilgotności względnej. Średni czas do uzyskania przejezdności przy zużyciu 
farby na poziomie 520 g/m2, temperaturze 20ºC i wilgotności względnej 
poniżej 80% wynosi 25 min. 
 
 
 
  



 

 ASTECO Polska Sp. z o.o.  
ul. Podmiejska 77, 
44-207 Rybnik 
Tel: +48 32 423 70 14 
info@asteco.pl 

   
 Uwaga. W przypadku aplikacji maszynowej, konieczne jest upewnienie się, że w 

układzie maszyny nie zalegają rozpuszczalniki organiczne lub pozostałości farby 
rozpuszczalnikowej. W tym celu układ należy przepłukać rozcieńczalnikiem do farb 
rozpuszczalnikowych, następnie acetonem a w ostatnim etapie wodą. Po 
zakończonej aplikacji farby wodnej i potrzebie przejścia na farbę 
rozpuszczalnikową, konieczne jest płukanie w kolejności odwrotnej tj. woda, 
aceton, rozpuszczalnik do farb rozpuszczalnikowych. 

 
 
Opakowanie: 

 
 

 30 kg - plastikowe wiadro 
 

 

 
Przechowywanie: 

  

 Magazynować  w  szczelnie  zamkniętych,  oryginalnych  pojemnikach  w  
temperaturze od 5°C do 25°C. Pojemniki należy chronić przed wilgocią i 
nasłonecznieniem. Okres przydatności w/w warunkach wynosi 9 miesięcy. 
  

   
 
Środki bezpieczeństwa: 

  

 Podczas pracy z materiałem należy nosić zawsze odpowiednią odzież ochronną, 
okulary i rękawice  ochronne.  Należy  unikać  kontaktu  produktu  ze  skórą,  oczami  
oraz  wdychania oparów. W przypadku kontaktu produktu ze skórą lub oczami 
przemyć czystą wodą i udać się  do  lekarza.  Pracując  z  produktem  nie  należy  
jeść,  palić  i  pracować  w  pobliżu otwartego  ognia.  Dokładnie  czytać  instrukcje  
dotyczące  zachowania  bezpieczeństwa.   

   
 
Oświadczenie  
producenta: 

  

 Powyższe dane bazują na naszych doświadczeniach i przekonaniach i są pod każdym 
względem niezobowiązujące;  również  dane  odnośnie  przydatności  produktów  i  
systemów  w    ich zastosowania w produkcji. Z powodu różnorodności materiałów, aplikacji 
i odmiennych warunków pracy  nie  można  uzasadnić  gwarancji  rezultatów  pracy  na  
podstawie  jakiegokolwiek  stosunku prawnego jak również wynikającej z  ich wskazówek 
lub doradztwa w formie ustnej. Ta instrukcja techniczna może i powinna służyć doradztwem 
tylko w sposób niezobowiązujący. Z tego powodu nie  można  wysuwać  żadnych  roszczeń.  
Nasze  dane  nie  zwalniają  kupującego/przetwórcę  z obowiązku  sprawdzenia  i  
przekonania  się  o  przydatności  produktów  i  systemów  w  celu  ich zastosowania  w  
produkcji  na  własną  odpowiedzialność  i  we  własnym  zakresie,  np.  wykonanie prób 
technologicznych. Nasze doradztwo w formie ustnej i pisemnej i przez próby technologiczne 
jest przy  tym niezobowiązujące. W sprawach pozostałych obowiązują nasze  warunki 
sprzedaży,  
płatności i dostawy. Niniejsze wydanie instrukcji zastępuje jej wszystkie poprzednie wersje. 

 

 

 


