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•  Upside down.

•  BEFORE USE: shake the aerosol 

vigorously for about fifteen 

seconds, even after hearing the 

beads clearly, to mix the paint 

properly (in particular to mix the 

glass microbeads in again).

•  Shake the aerosol regularly 

during use (as the microbeads are 

fairly heavy, they fall to the bottom 

of the aerosol quickly). Shake the 

aerosol again every thirty seconds 

approximately during application 

and vent regularly.

•  DO NOT APPLY A SINGLE THICK 

COAT. 

•  AFTER USE: purge upright (until 

only gas is released) to clean valve 

and spray.

•  Should «haphazard» spraying 

occur (microbeads blocking the 

valve in the open position), vent 

the aerosol for a long time and 

shake it well again before using it 

once more; if the defect continues, 

remove the sprayer.

•  If the aerosol clogs, shake it and 

press the sprayer several times 

in succession to obtain a regular 

spray.

LAGRING & HANTERING

Aerosolerna skall lagras mellan +15°C 

till +25°C i 50%–60% luftfuktighet. 

Får inte utsättas för temperaturer över 

+50°C. 

Undvik all form av antändnings-

områden, värmekällor och direkt 

solljus.

Som med övrig hantering och lagring 

är det särskilt viktigt att RÖKNING ÄR 

FÖRBJUDEN!

SAMMANSÄTTNING

Bindemedel: Acryl

Pigment: Specifik blandning med 

olika typer av specialbehandlade 

mikrokulor i glas. 

De är fria från bly, kadmium och 

radioaktiva ämnen. 

Lösningsmedel: Komplex blandning 

fri från klorerade lösningsmedel och 

aromatiska föreningar (toluen, xylen etc).

Drivgas: Specifik blandning av isobutan 

och propan.

APPLIKATIONSMETOD

•  Manuell applikation (90° 

munstycke) Håll burken med 

undersidan uppåt och skaka väl före 

användning.

•  Denna produkt blir synlig i mörkret 

vid direktkontakt med ljuskägla från 

t.ex strålkastare eller ficklampa. 

•  Spraya tunna jämna lager på ren 

och torr yta på 10-20 cm avstånd. 

•  Var försiktig så du inte applicerar 

för tjockt lager. Normalt sett räcker 

det med ett tunt lager för maximal 

reflekterande effekt förutsatt att ytan 

inte är porös.

•  Under dagtid skall appliceringen vara 

knappt synbar.

•  Kan användas på så gott som alla 

typer av underlag som t.ex betong, 

trä, metall och sten etc.

För applicering på syntetiska ytor 

rekommenderas att man utför ett test 

för att säkerställa kompabiliteten.

•  Vid behov skydda intilliggande ytor 

från eventuellt spill.

•  Återreflektionen kan kontrolleras 

genom att lysa med ficklampa i 

ögonhöjd på den torra målade ytan. 

HÄLSA & SÄKERHET

För mer information om produktens 

innehåll, risker mm, ladda ner 

säkerhetsdatabladet på: 

 www.quick-fds.com.

REFLEKTERANDE MÄRKNINGSPRAY
REFLECT LIGHT® är en reflekterande lack-aerosol som syns i mörker när den utsätts för en 

ljusstråle (ficklampa, fordonsstrålkastare etc).

• Den är framtagen med specialbehandlade mikrokulor av glas. 

A «safety» solution for easy signalling of a natural obstacle or particular risk in poor visibility, 

outside or inside.

Numerous applications for an effect similar to signage panels: signalling a hazardous area, 

marking out a route, securing premises, sites, signage for sports events.

REFLECT LIGHT®

Long lasting over time: six to twelve months (depending on the surfaces 

and application conditions)

• Använd i ett tunt skikt på alla ytor och material.  

• God vidhäftning.

• Snabbtorkande: 5 min. 

• Omedelbart högreflekterande på natten i en direkt ljusstråle (30 till 40 m).

EGENSKAPER

GRÅ
Ref. 18000

Dag Natt

Dag Natt

Levereras i kartong om 6 st aerosoler á 500ml/st.
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