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1. Produkto aprašas
Kelių  juosta  yra  šviesą  atspindinti  juosta 
laikinam  kelių  paviršiaus  žymėjimui, 
dažniausiai  naudojama  kelių  statybos  ar 
remonto vietose ar aplink jas.

Kelio  juostą  sudaro  patvarus  ir  lankstus 
guminis  sudėtinis  sluoksnis  su  poliuretano 
danga. Slėgiui jautrus lipnusis sluoksnis stipriai 
sukimba su asfalto ir betono dangomis. Juosta 
padengta itin dideliu atspindžiu pasižyminčiais 
stiklo karoliukais;  ji  pasižymi itin patvariomis 
slydimą  slopinančiomis  savybėmis.  Juosta 
atitinka  pačius  reikliausius  patvaraus 
atspindėjimo reikalavimus. 

2. Techninė specifikacija
Laikino  žymėjimo  kelio  juosta  pasižymi 
tokiomis tipinėmis savybėmis: 

Storis 1,4 mm
Masė 1,6 kg/kv. m
Atspindėjimas Pirminis

Baltos 550-
liuksų/kv.m. Geltonos 325- 
liuksų/kv.m.
Oranžinės 275 
liuksų/kv.m.

Atsparumas slydimui: 60 BPN
Skaistis:

Baltos 0.70
Geltonos 0.40
Oranžinės 0.15

Atspindėjimas  matuojamas  pagal  ASTM 
E1710  88,76  ir  1,05  viesoskampais. 
Atsparumas  slydimui  matuojamas  pagal 
ASTM  E303.  Skaistis  matuojamas  pagal 
ASTM E313.

3. Naudojimas
Kelio juosta greitai ir lengvai naudojama ant 
asfalto ar  betono kelio  paviršių.  Kai  kuriuos 
paviršius gali tekti specialiai apdoroti, siekiant 
sėkmingų  rezultatų.  Jūsų  laikino  žymėjimo 
kelio juostos platintojas mielai Jus konsultuos 

visais  su  gaminio  naudojimu ar  kitais  aspektais  susijusiais 
klausimais.
Bendrosios optimalaus naudojimo sąlygos: 

 oro  ir  paviršiaus  temperatūra  turi  būti  virš  40 C ir 
daugiau. 

 kelio  paviršius turi  būti  sausas ir  neužterštas 
alyva, dulkėmis, nešvarumais, smėliu ir kitomis 
purvo ar laisvų teršalų formomis. 

Kritiniai naudojimą galintys įtakoti veiksniai:
 Drėgnas  kelio  paviršius  naudojant  juostą  naktį  ar 

anksti ryte. Sunki rasa ar paviršinis rūkas taip pat gali 
“sudrėkinti” dangą.

 Kai kurie kelio paviršiaus tipai, pavyzdžiui, nesukietėjęs 
betonas ar naujai  padengti  kelio lopai gali  pabloginti 
juostos sukibimą su danga.

 Lietus ar sniegas prieš pat naudojimą,  naudojimo 
metu ar iškart po jo.

Naudojimo instrukcijos:
 Pasižymėkite kelio atkarpą, kurioje naudosite juostą.

 Kruopščiai  nušluokite  ar  suspaustu  oru  nupūskite 
paviršių. Įsitikinkite, kad visi nešvarumai ir kiti teršalai 
pašalinti ir paviršius yra visiškai švarus. 

 Jei  reikia,  padenkite  paviršių  „Primer“  gruntu, 
naudodamiesi  šepečiu,  voleliu  ar purkštuvu, 
užtikrindami,  kad  padengtas  gruntas  užeina  už 
nurodytų  juostos  ribų.  Padenkite  maždaug  150 
metrų  ilgio  ir  12  cm pločio  liniją  4,5  kg  bakeliu. 
Leiskite  gruntui  pilnai  nudžiūti  (palietus  turi  būti 
sausa)  –  paprastai  tai  užtrunka  5-15  minučių, 
priklausomai nuo aplinkos sąlygų. 

 Padenkite juostą rankomis arba juostos aplikatoriumi. 
Juosta  nedelsdama  prilips  prie  nugruntuoto  (arba 
negruntuoto)  kelio  paviršiaus.  Pakartotinas 
bandymas  priklijuoti  gali  sugadinti  ar  pažeisti 
sukibimą. 

 Neužleidinėkite juostos, nes ji pati prie savęs nelips. 
Naudokite sudūrimus. 

 Iš karto po padengimo lėtai pervažiuokite per juostą 
tris kartus mažiausiai 120 kg apkrova ir visada ta 
pačia kryptimi, kuria juosta buvo padengta.
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 Įsitikinkite, kad visi juostos kraštai prilipo ir kad 
juosta  prisitaikė  prie  kelio  paviršiaus 
struktūros.  Jei  paaiškėja,  kad  juosta  pilnai 
neprilipo,  vėl  per ją  pervažiuokite.  Niekada 
nesukite ar nepakreipkite padangos, kai ji yra 
ant juostos. Tai itin svarbu. Jei galite naudotis 
plūkimo  volu,  verčiau  naudokite  jį,  o  ne 
motorizuotas  transporto  priemones  –  šie 
plūktuvai  yra  švaresni  ir  lengviau 
kontroliuojami,  dirbant  su  jais,  lengviau 
išvengti posūkių. 

4. Pašalinimas
Laikina kelio juosta nuo asfalto ar betono kelio dangų 
pašalinama  visa  arba  didelėmis  dalimis,  esant 
paviršiaus  temperatūrai  virš  40 C,  nenaudojant 
smėliasrovės,  karščio,  tirpiklių  ar  šlifavimo.  Esant 
žemoms temperatūroms, juosta gali tapti trapi, todėl 
tai apsunkins galimybę pašalinti dideles jos atkarpas. 
Mūvėkite pirštines, jei juostą šalinate rankomis, tokiu 
būdu  stipriai  ją  sugriebsite  ir  išvengsite  rankų 
sužeidimų nuo kelio nešvarumų, kurie gali būti prilipę 
prie  juostos.  Pašalintos  laikinos kelio  juostos 
negalima  pakartotinai  naudoti  kelių  ženklinimui. 
Tinkamai išmeskite panaudotą juostą.

5. Patvarumas
Laikina kelio juosta sukurta taip, kad padengta ant 
kelio tarnaus patvariai ir efektyviai.

Patvarumas  priklausys  nuo  daug  veiksnių,  tokių 
kaip  transporto  intensyvumo,  kelio  paviršiaus 
sąlygų  ir  kaip  atsargiai  bus laikomasi  naudojimo 
instrukcijų. Itin svarbu užtikrinti švarų ir sausą kelio 
paviršių juostos padengimo metu. 

Tiekėjas  nepriima  paraiškų  dėl  gaminio  tarnavimo 
trukmės,  todėl  itin  svarbu,  kad  vartotojas  įvertintų 
tinkamumą  kiekvienai  juostos  naudojimo  vietai. 
Patirtis rodo, kad tinkamai naudojama laikina kelio 
juosta yra  labai  efektyvi  ir  patvari  bei  lengvai 
pašalinama.

6. Saugojimas
Laikino žymėjimo kelio juosta turi būti saugojama 
vėsioje ir sausoje vietoje bei sunaudojama per 12 
mėnesių nuo įsigijimo dienos.
Jei juosta saugojimo metu sudrėksta nuo lietaus, 
nenaudokite jos ir kreipkitės į savo tiekėją.

7. Atliekų išmetimas
Nuo  kelio  paviršiaus  pašalinta  kelio  juosta 
traktuojama  kaip  statybinė  atlieka.  Šios  juostos 
sudėtyje yra gumos, poliuretano ir stiklo. Juostoje 
nėra sunkiųjų metalų ar polivinilchlorido.
Išmeskite juostą,  ištuštinkite  grunto skardines (jei 
naudojate), gofruotas dėžes ir popieriaus atliekas 
pagal  medžiagos  saugos  duomenų  lapus  bei 
vietos aplinkosaugos reikalavimus.

8. Aprobacija
Laikino žymėjimo kelio juosta gaminama patenkinant 
ISO  9001  reikalavimus.  Registracijos  kopija 
pateikiama pagal pageidavimą.

9. Bendrosios sąlygos
Visa  šiame  techniniame  leidinyje  pateikta 
techninė  informacija  ir  rekomendacijos  paremta 
bandymais ir patirtimi. Tačiau pateikta informacija 
negalioja  visoms  sąlygoms.  Vartotojas  yra 
atsakingas už sprendimą, ar produktas tinkamas 
numatomam naudojimui. Naudotojas prisiima visą 
su  gaminio  naudojimu  susijusią  riziką  ir 
atsakomybę. Gamintojas ir platintojas įsipareigoja 
pakeisti  defektuota  pripažintą  medžiagą.  Nei 
gamintojas,  nei  platintojas  nėra  atsakingi  už 
tiesioginę  ar  netiesioginę  žalą  ar  pažeidimą, 
iškilusius gaminio naudojimo metu.
Rekomendacijos, pateiktos papildomai prie šiame 
dokumente  pateiktos  informacijos,  negalioja, 
nebent  su prekybininku ir  gamintoju pasirašoma 
sutartis.
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10. Garantija
Ribota garantija: gamintojas garantuoja, kad produkto 
medžiaga  ir  pagaminimo  kokybė  bus  be  defektų, 
produktas  atitiks  atitinkamas  specifikacijas  vienus 
metus nuo įsigijimo datos.
Jokios  kitos,  su  gaminio  prekyba  ar  tinkamumu 
numatomam naudojimui susijusios išplėstos, išreikštos ar 
priimtos garantijos neegzistuoja (išskyrus atvejus, kai tokie 
apribojimai draudžiami galiojančiais įstatymais), o tiekėjas 
jokiais  atvejais  nėra  atsakingas  už  specialią,  tyčinę  ar 
netyčinę žalą, susijusią su produktu.
Vienintelė žalos atlyginimo pirkėjui priemonė, kurią apima 
ši garantija – bet kokių produkto defektų ar specifikacijos 
neatitikimų  pataisymas  ar  pakeitimas  garantiniu 
laikotarpiu.


