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חברתנו מעניקה תמיכה עזרה והדרכה ללא עלות

!אלו לא חייבות להיות התוצאות 
Color-Safe :משטחי סימון מונעי החלקה

פתרון מושלם לסימון מעברי חצייה

מהירות ועוד, אזורי גרירה, נתיב רכיבה על אופניים, תחבורה ציבורית:נתיבים ייעודים
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הנוחצייהבמעברהנפגעיםבישראלהרגלהולכיאחוז

.בעולםמהגבוהים

ההרוגיםמכלל35%כהרגלהולכיהוו2010בשנת

חצייתבעתנפגעומהם67%כאשר,דרכיםבתאונות

.חצייהבמעברכביש

מדוברהנפגעיםשבקרבהואיותרעודהמדאיגהנתון

.וקשישיםנוער,(11%)בילדים

משתמשיהכלנדרשיםהדרךבסביבת

.יחדיובבטחהלנוע

באופןמתוכנניםלרובהכבישיםואולם

חשבוןעלבלבדהרכבבכליהמתמקד

.הדרךמשתמשישארשלהבטיחות

כאשריותרעודמחמירההתופעה

.העירונילמרחבמגיעים

שכןבדרךהבטיחותהעלאתמשוםבוישצבעונימשטח

.השוניםלמשתמשיםויזואליתהתרעהמהווההוא

:כגון,יעודיםבנתיביםצבעונייםבמשטחיםשימוש

במעבריוכן,אופנייםעלרכיבהונתיביציבוריתתחבורה

,גרירהאזוריסימון,ילדיםוגניספרבתיבקרבת,חצייה

העלאתמשוםבהםיש,נוספיםדרךואיסורימהירות

כללשלהפגיעהצמצוםובכךוהבטיחותהמודעות

.השוניםהדרךמשתמשי

בדרכיםהלאומית לבטיחות הרושת:מקור*

בדרכיםהלאומית לבטיחות הרושת:מקור*

,בשטחכיוםהמצוייםהפתרונותמגוון

ויזואליתהתראהיכולותבעליהינם

עמידיםאינם,החלקהמונעיאינם,נמוכה

השוטפתהתחזוקה,האווירמזגבתנאי

לכללהפרעהמהווהביצועהובעתגבוהה

.הדרךמשתמשי



,עמיד, צבע בולט
מונע החלקה
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Color-Safe™  הינה מערכת צבע

בסיס שרף אקרילי המשמשת  על 

מדרכות ומשטחים מונעי  לסימון 

השרף ומרכיבי התערובת  . החלקה

היטב בטווח רחב של  מתרכבים 

.ללא צורך במקור חום חיצוניטמפרטורות 

Color-Safe™נתיבי  , משמש לסימון מעברי חציה

נתיבי אוטובוסים וכל אזור המיועד , אופניים והולכי רגל

ניתן להשתמש בו גם כמשטח ציפוי  . להבלטה מיוחדת

למניעת החלקה והגברת החיכוך בסיבובים מסוכנים  

ובאזורים נוספים המועדים להחלקה ותאונות על דרכי 

.בטוןאספלט או 

Color-Safe™  ניתן לצביעה ידנית בעזרת מגב או

.גלגלת או באופן מכני על ידי מכונת התזה

:מאפיינים ויתרונות
 זמןיכולת עמידות גבוהה ושמירה על גוון לאורך.

 החלקהמשטח מונע.

 מיוחדמגביר ערנות נהגים לנתיבים בעלי שימוש.

 אגרגטניתן במגוון רחב של צבעים וגדלים של.

 לצביעהקל.

 מהירזמן התגבשות.

 נמוכהעלות מחזור חיים.

 ואספלטנצמד היטב למשטחי בטון.

או רגישים  \מבליט ומדגיש אזורים הדורשים תחימה ו

.בטיחותיתובעלי חשיבות 

  ניתן להוסיף כדוריות זכוכית להגברת הנראות

.בלילה

C

wi



:  התקנה
צריךColor-Safe™האתמניחיםעליוהמשטח

להפריעעלולזהלכלוךשכן,לכלוךמכלנקילהיות

להסירניתןהלכלוךאת.החומרשלתקינהלהיצמדות

.חולאואווירבלחץ

שרף,מפרימרבנויהColor-Safe™מערכת

™Color-Safe,לערבביש.ואגרגטיםמקשהאבקה

מגובשמרקםלקבלתיסודיתבצורהאלהמרכיבים

.אחיד

הנחתידיעלColor-Safe™האתלהניחניתן

יש.האגרגטריסוסשלשיטהידיעלאוהתערובת

.נוספיםלפרטיםהטכניהמידעלדףלפנות

אין צורך בציוד ספריי או ערבוב מיוחדים לצורך  

.התקנה

:אפיון
של טרנספו משמש גם  Color-Safe™מוצר ה 

:לתחימה כמשטח מונע החלקה או 

 חיכוךהגברת שטח.

 אופנייםנתיבי.

 ספראזורי בתי.

 עצירהנתיבי אוטובוסים ותחנות.

 חציהצמתים ומעברי.

 של הולכי רגלכיכרות או רחבות.

 אגרהנתיבי.

 תעופהסימון בשדות.

 מהיריםנתיבים.

 מסוכניםסיבובים ופיתולי כביש.
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החלקהאזורי מונע סימון משטח 

מבחן יחידת מדידה מאפיין  

שרף נקי

ASTM D638 Type1
2000 psi

(14 MPa) min
כוח מתיחה

ASTM D638 Type1 70% הארכה

ASTM D638 Type1 1370 psi

(9.5 MPa) min

מודול נפח  

אלסטי

ASTM 2240 15-20 Shore D קשיות

 <0.25% ספיגת מים

AASHTO T237 דקות15 -חיי בישול ב

22OC
ASTM D1310 10OC נקודת הבזק

ASTM D1310 100% הרכב  

מוצקים

אגרגט

Mohs Scale 7.0 קשיות
יש להשתמש בנתונים אלה רק כקווי יסוד כלליים


