
E G E N S K A P E R

FÖRPACKNING

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 

antändningsområden, värmekällor och 

direkt solljus.

Som med övrig hantering och lagring 

är det särskilt viktigt att RÖKNING ÄR 

FÖRBJUDEN! 

SAMMANSÄTTNING

Bindemedel: Acryl

Pigment: Senaste generationen av 

Fotoluminescens som ger längre 

varaktighet och intensitet. 

De är fria från bly, kadmium och 

radioaktiva ämnen. 

Lösningsmedel: Komplex blandning 

fri från klorerade lösningsmedel och 

aromatiska föreningar.

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 

efter belysning genom naturlig 

eller artificiell ljuskälla och används 

för märkning av exempelvis 

nödutgångar, säkerhetsområden i 

tunnlar, platser för brandsläckare, 

diverse signalering etc.

•  Vi rekommenderar att först applicera 

ett eller två lager av vit färg om 

bakgrunden inte redan är vit. Ju 

vitare bakgrund desto synligare blir 

märkningens luminositet.

•  Spraya tunna jämna lager på ren och 

torr yta på 10-20 cm avstånd. Ju fler 

lager av Photo Light desto längre 

varar effekten och intensiteten.

•  Kan användas på så gott som alla 

typer av underlag som t.ex betong, 

trä, metall och sten etc. förutsatt 

att de är vita eller täckta av ett 

vitt underlag. För syntetiska ytor 

rekommenderas att man utför ett test 

för att säkerställa kompabiliteten. Vid 

behov skydda intilliggande ytor från 

eventuellt spill.

HÄLSA & SÄKERHET

För mer information om produktens 

innehåll, risker mm, ladda ner 

säkerhetsdatabladet på: 

 www.quick-fds.com.
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Levereras i kartong om 6 st aerosoler á 500ml/st.

PHOTOLUMINESCENT SPRAYFÄRG
PHOTO LIGHT använder självlysande egenskaper (återställande av ljus i mörkret 

efter exponering för naturligt eller artificiellt ljus) för alla typer av signalering/

märkning i mörker, både inne och ute. 

Säkerhet, events eller sportmarkering.

EGENSKAPER
• Flertalet potentiella användningsområden

•  Gäller för alla ytor och material. (Testa i förväg på syntetiska och målade ytor).

• Kompatibel med standard DIN 67510.

• Obegränsad upprepning av självlysande fotoeffekt. 

• Synlig upp till 8 timmar utan ljuskälla.

PHOTO LIGHT

GUL
Ref. 18100

RÅD OM ANVÄNDNING

•  Upright, apply less than 10 cm 

from the surface for clear, ac-

curate marking.

•  BEFORE USE: Shake the aerosol 

with the upside down to mix the 

paint properly (you can hear the 

beads clearly).

•  AFTER USE: purge upside down 

(until only gas is released) to 

clean valve and spray.

Dag Natt

21


