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DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT® 
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu 

 
 

 

Nazwa produktu 

 

FLUOMARKER by DECO COLOR® aerosol line 

 

Numer artykułu  

                                   

14 510; 14 520; 14 530; 14 540; 14 550; 14 560; 14 570; 14 580 
 

Dostawca/Producent  

                                   
Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa; Józefa Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska  
 

Opis produktu 
 

Profesjonalny znacznik dla geodezji, budownictwa i leśnictwa. Idealny do prac na powierzchniach: 
asfalt, drewno, metal, beton, szkło, kamień a także bezpośrednio na grunt, w trudnych warunkach 
atmosferycznych. Zastosowanie: w budownictwie lądowym i wodnym, przy budowie dróg i autostrad, 
linii energetycznych, gazociągów i wodociągów, pracach konstrukcyjnych, pracach geodezyjnych, 

odkrywkowych, archeologicznych, magazynowych, do znakowania miejsc niebezpiecznych, do prac 

związanych z architekturą terenów zielonych, do prac w leśnictwie i ścince drewna. 
 

Właściwości produktu 

 
Dysza rozpyłowa 360°, która umożliwia aplikacje w każdej pozycji  

Ergonomiczna głowica 
Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni 
Odporność na warunki atmosferyczne  
Oferta w 8 najbardziej popularnych kolorach 
Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz  
 

 Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
Pojemność  500 ml  

Baza  żywica alkidowa modyfikowana  
Kolor  żółty, pomarańczowy, czerwony,  
 zielony, różowy, biały, czarny, niebieski 
Połysk                                                                 mat 
Temperatura stosowania  15-25°C 

Czas schnięcia  10-15 min 
Nieprzylepny  30-40 min 
Twardy/gotowy do pokrycia 24 h  
Wydajność  2,2 – 2,5 m² w zależności od koloru i rodzaju  
 powierzchni przy jednokrotnej aplikacji 
Wytrzymałość na wysoką temperaturę  do 130°C 
Zawartość LZO            około 62 %  

Zawartość substancji trwałych          około 38 % 
Odporność na benzynę           dobra 

Odporność na alkohol           ograniczona 
Stosowanie podkładów nie ma potrzeby  
Możliwość nanoszenia innych powłok                      nie ma potrzeby 
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Stosowanie 

 
Przy użyciu Fluomarkera jako typowego znacznika nie ma potrzeby stosowania podkładu. 

Uwaga. Natomiast do malowania większych powierzchni (nie tylko do znakowania) powinniśmy 
zastosować biały podkład, celem uzyskania bardziej intensywnego koloru i dodatkowo zabezpieczyć 

lakierem bezbarwnym DECO COLOR. 
 

Sposób użycia 

 

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. 
Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego 
produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem 
pierwszego natrysku, przez ok. 3 min wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie 
poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma 
cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po 

nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. 
 

Karta techniczna produktu wersja 05 z dnia 22-03-2022 

 


