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Cat Waterborne untuk Marka Jalan dari Ennis- Flint

Cat waterborne untuk marka jalan Seri EF dari Ennis- Flint adalah produk yang ramah lingkungan, tahan
lama, dan diformulasikan untuk rentang yang luas dari pengaplikasian. Untuk  jalan dan jalan raya, jalan
pedesaan, tempat parkir, dan landasan pacu, cat waterborne seri EF dapat diaplikasikan dari suhu
serendah 35°F hingga setinggi 120°F. Cat waterborne cocok untuk pengaplikasian pada jalan besar
beraspal dan jalan raya yang terbuat dari beton dan dapat disemprotkan dengan peralatan semprot
hampa udara atau konvensional.

Cat Waterborne Marka Jalan yang Kering dalam waktu Normal

 Formula VOC yang rendah dengan atomisasi yang luar biasa dan karakteristik pengaplikasian
 Pengeringan hingga tercapainya ketahanan abrasi yang tahan lama dapat diselesaikan dalam 30

menit.

Cat Waterborne Marka Jalan yang Cepat Kering

 Ketahanan Acrylic waterborne dengan VOC rendah yang sudah terbukti
 Meminimalkan kontrol lalu lintas ketika penandaan ulang dengan garis, pengeringan tanpa

meninggalkan jejak kurang dari 2 menit @15 mil basah dengan manik kaca yang diaplikasikan
dalam suhu 77°F dan kelembaban di bawah 75%.

Cat Waterborne Marka Jalan dengan kualitas tinggi

 Daya tahan yang ditingkatkan melalui kombinasi lapisan yang lebih besar (30mil)
 Lapisan cat yang fleksibel untuk tahan terhadap ekspansi/ kontraksi jalan
 Retroreflektivitas yang lebih besar dengan kemampuan untuk menggunakan manik yang lebih

besar
 Di lapangan, tidak meninggalkan jejak dalam waktu kurang dari 3 menit (77F/ 25C dan

kelembaban yang rendah)

Cat Waterborne Durasheen untuk Marka Jalan

 Tingkat kilap yang lebih tinggi dibandingkan standar atau waterborne yang cepat kering
 Khusus untuk penggunaan di mana banyaknya lumpur atau tanah menjadi masalah utama
 Atomisasi yang luar biasa dan karakteristik pengaplikasian - bekerja cukup baik pada permukaan

aspal dan beton.
 Secara umum digunakan untuk jalur pejalan kaki dan tempat parkir

Cat Waterborne Marka Jalan untuk Musim Yang Panjang (a.k.a Wolverine)

 Dikembangkan untuk penggunaan dari awal musim semi hingga akhir musim gugur, tanpa beralih
pada sistem pelarut dalam iklim yang dingin

 Dirancang untuk pemeliharaan dalam suhu di bawah 35F
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 Di lapangan, tidak meninggalkan jejak dalam kurun waktu kurang dari 10 menit pada suhu 37F̊
(3C̊)dan lebih dari itu.

Peralatan

■ Hampa Udara:

Dua tipe paling umum dari peralatan yang digunakan untuk memasang cat marka jalan adalah Hampa
udara (airless) dan Atomisasi Udara (Air Atomized). Dalam peralatan cat hampa udara, cat penanda lalu
lintas ditarik dari tangki / kantong / timba cat bertekanan ke dalam pompa bertekanan tinggi yang
mengalirkan cat melalui sebuah penyaring ke pompa penembak cat. Cat didorong melalui ujung yang
kecil dalam pompa tembak cat pada tekanan tinggi biasanya dengan rentang dari 1500- 3000 psi. Produk
akhir berupa pinggiran yang kering, garis yang terlihat tegas. Selalu gunakan  peringatan ekstrem ketika
bekerja dengan sistem pengecatan melalui hampa udara, karena cat yang keluar dari pompa penembak
cat bertekanan tinggi dan dapat mengakibatkan cedera yang serius.

■ Udara yang di-atomisasi:

Sistem pengecatan dengan metode atomisasi udara menggunakan tekanan udara untuk mendorong cat
dari tangki bertekanan ke pompa penembak cat. Udara ditiupkan ke dalam cat sebagaimana cat ini keluar
dari ujung yang menyebabkan cat mengalami atomisasi  dan bergerak keluar, memberikan pola
semprotan yang diinginkan. Pinggiran dari cat akan terlihat tidak begitu tegas dibandingkan sistem
pengecatan hampa udara. Harus berhati-hati ketika memuat cat ke dalam sistem ini untuk mencegah
udara memasuki sistem. Setelah mengisi tangki, isi pipa saluran dengan cat untuk mengosongkan udara
atau air pembersih. Selalu goncang-goncangkan cat sebelum dimuat atau gunakan alat penggerak dalam
tangki cat. Jika memuat kurang dari sekantong atau sedrum penuh, selalu goncangkan atau putar terlebih
dahulu sebelum pemuatan.
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CATATAN PENTING:  Baja yang digalvanisasikan, kuningan, tembaga, aluminium, dan baja ringan
akan bereaksi dengan cat waterborne untuk penanda lalu lintas. Kontak dengan logam ini akan
menyebabkan cat bereaksi menjadi kondisi yang mengeras. Semua saluran pipa, katup, penukar
panas, dan tangki haruslah dari baja anti karat. Plastik PVC dapat digunakan yang kandungannya
tidak di bawah tekanan. Selang karet berlapis teflon bekerja dengan baik. Pastikan bahwa pengepasan,
peredam, dan ayakan tahan terhadap karat jika mereka bersentuhan dengan cat. Gunakan ujung fluida
baja tahan karat dan penutup kipas.

Kiat Cat

■ Hampa Udara:

Sistem pengecatan hampa udara menggunakan ujung alat cat yang dapat dibalik yang dapat diputar
hingga 180  derajat untuk mengekstrak sebuah obstruksi tanpa melepas alat penembak cat. Memilih
ujung alat cat adalah hal yang penting dalam pengaplikasian cat yang bagus. Konsultasikan dengan
distributor cat untuk informasi yang dikushuskan pada pemilihan produk. Sebuah contoh dari ujung alat
cat yang dapat dibalik adalah Graco Swip Tip. Informasi berikut mengenai ujung alat cat dapat ditemukan
pada website Graco:

 Ujung alat penggaris jalan Graco berwarna kuning dan memiliki tiga nomor digit yang tertera di
atasnya.

 Tiga digit pertama (LTX) adalah nomor identifikasi Graco yang membedakan berbagai model
ujung alat. LTX dalah Graco RAC X SwitchTip. Tiga digit kedua (517) menampilkan ukuran ujung
yang sebenarnya (kipas dan lubang).

 Nomor (5) ketika dilipat gandakan, mengindikasikan perkiraan lebar kipas ketika menyemprotkan
sejauh 12 inchi (305 mm) dari permukaan. Lebar kipas pada ujung 517 kira- kira 10hingga 12 inchi
(254 mm hingga 305 mm). Semua ujung Graco diujikan 12 inci (305 mm) dari permukaan dengan
material uji yang sama (air), pada tekanan penyemprotan yang sama (LL5 pada 6 inchi). Material
dan tekanan penyemprotan yang berbeda dapat sedikit merubah lebar dari pola kipas aktual anda.

 Dua digit terakhir (17) mengindikasikan  bahwa ujung memiliki ukuran lubang sebesar 0.017 inci
(0.43 mm). Ukuran lubang secara langsung dikaitkan dengan jumlah cat yang akan dialirkan
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melalui ujung alat. Tingkat aliran aktual anda akan bergantung pada tekanan penyemprotan anda
dan cat yang anda gunakan  (tekanan tinggi sama dengan lebih banyak aliran; semakin berat cat
sama dengan aliran yang lebih sedikit).

Beberapa Aturan Singkat pada Pemilihan Ukuran Ujung Alat

 Gunakan ukuran lubang yang lebih kecil ketika mengaplikasikan meterial dengan kekentalan yang
lebih rendah seperti zat pewarna dan pernis.

 Gunakan ukuran lubang yang lebih besar untuk pelapisan dengan kekentalan yang lebih berat
seperti latex atau dasar minyak.  Angka 517 mengindikasikan ukuran ujung alat.

 Ukuran kipas dikalikan digit pertama (5), atau 10 inchi.
 Ukuran lubang adalah (17) perseribu dari satu inchi, atau 0.017.

Dengan ujung atas, kasa penyaring lubang 30 direkomendasikan

Material akan disemprotkan dengan ukuran ujung yang direkomendasikan
Cat Latex 0.015 – 0.019
Latex Berat 0.021- 0.025

Terusan Kiat Cat

■ Udara yang di-atomisasi:

Sistem pengecatan yang menggunakan cara udara yang diatomisasi menggunakan penembak cat yang
memiliki ujung tertutup yang, ketika tersumbat, perlu dibongkar untuk menghilangkan sumbatan dari ujung
alat.

Ukuran Ujung Penyemprot Menentukan Kapabilitas

Memilih ujung penyemprot yang sesuai adalah salah satu bagian terpenting dari pengecetan. Ujung alat
menentukan tingkat aplikasi dan lebar kipas semprot. Nomor bagian ujung alat memberikan informasi
berharga mengenai kapabilitasnya.

Ujung alat memiliki ukuran lubang 0.017 inchi (17 mili)
 Ukuran lubang dikaitkan dengan aliran cat melalui

ujung
 Tingkat aliran bergantung pada kekentalan tekanan

Ketika dikalikan (x2)= perkiraan lebar kipas ketika disemprotkan 12” dari
permukaan

 Lebar kipas= 10 inchi
 +2 untuk lebar maksimum 10 – 12 inchi
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Ukuran lubang menentukan berapa banyak galon permenit yang dapat diatomisasi melalui ujung
semprot. Dua digit terakhir dari nomor bagian memberitahukan  ukuran lubang dalam perseribu inci.
Dalam contoh ini, lubang berukuran 0.015” (0.381 mm)

Lebar semprotan didasarkan pada penyemprotan 12 inchi (305 mm) dari permukaan. Gandakan digit
keempat dari nomor bagian ujung alat untuk menentukan kisaran semprotan minimum dalam inchi.
Tambahkan 2 inchi pada angka tersebut untuk lebar maksimum. Dalam contoh ini, ukuran ujung ini
menghasilkan 8- 10” (203- 254 mm) pola semprotan pada jarak 12” (305 mm) dari permukaan.

Informasi Umum Pemilihan Ujung Alat

Ini merupakan panduan umum untuk memudahkan anda memilih ujung alat. Distributor peralatan anda
haruslah menjadi sumber informasi akhir anda. Mereka dapat merekomendasikan ujung alat yang
didasarkan pada pengalaman mereka dengan sebuah aplikasi seperti milik anda, atau dapat membantu
anda untuk melakukan pengujian.

 Tentukan tingkat aliran maksimum dari sistem penyemprotan anda, Sistem penyemprotan anda
(alat semprot atau pompa dan sumber daya) harus berukuran secara cukup untuk mendukung
tingkat aliran dari ujung alat yang anda pilih.

 Tentukan material yang akan disemprotkan dan tingkat aliran yang diinginkan. Jika pompa anda
mendukung penggunaan  lebih dari satu penembak cat, tambahkan bersama tingkat aliran yang
diperlukan untk setiap alat penembak cat.

 Tentukan ukuran lubang yang dibutuhkan pada daftar ujung alat. Jika total tingkat aliran
maksimum sesuai dengan sistem semprot anda, pilih lebar kipas yang diinginkan dan kemudian
urutkan nomor ujung alat yang disediakan dalam kolom yang berdampingan

Rekomendasi Umum Ujung Alat

Ujung alat berikut memberikan hasil yang bagus dengan  digunakannya secara luas pada pelapisan
arsitektural dan pemeliharaan. Untuk hasil terbaik, penyemprotan pada permukaan yang rata, lebar kipas
semprot 8- 10”, atau 10- 12” (203- 254 atau 254- 305 mm) direkomendasikan.

Dengan ujung alat ini
gunakan sebuah kasa
penyaring lubang 60

Material Kekentalan
Berat Medium

Ukuran
Lubang dalam
Inchi (mm)

Nomor
ujung perak

Nomor Ujung
Kontrol

Lebar Kipas 12” (305 mm) dari
ujung semprot dalam inchi
(mm)

Vinil
Acrylic
Latex

0.017”
(0.432)

163- 317
163- 417
163- 517

269- 317
269- 417
269- 517

6- 8” (152- 203)
8- 10” (203 – 254)
10- 12” (254- 305)

Alkyd
Dasar Minyak
Zat pewarna ekstra
Dll.

0.019”
(0.483)

163- 319
163- 419
163- 519

269- 319
269- 419
269- 519

6- 8” (152- 203)
8- 10” (203 – 254)
10- 12” (254- 305
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Tingkat Aliran Cat

Dalam sistem pengecatan hampa udara, ukuran dari pompa dan ujung alat semprot akan menentukan
galon cat permenit (GPM) yang dapat diaplikasikan oleh sistem pengecatan anda. Ukuran ujung alat cat
bekerja bersama dengan tekanan dan laju tekanan pompa cat dari mesin pengecatan untuk memberikan
kepada anda lebar dan ketebalan garis yang diinginkan. Konsultasikan pompa pengecatan khusus anda
dan literatur pembuat ujung alat untuk menentukan GPM dan tingkat aliran untuk mesin khusus milik
anda.

■ Sistem Hampa Udara:

CONTOH: Bagan Ujung Garis Kenop Laser

Ketika bekerja dengan sistem udara yang diatomisasi, tekanan tangki cat dan ukuran ujung alat pengecat
akan menentukan GPM dan tingkat aliran. Sekali lagi, konsultasikan literatur ujung alat pengecat anda
untuk menentukan GPM dan tingkat aliran.
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■ Sistem Udara yang diatomisasi:
Contractor Flat Tip Chart

Memilih ukuran ujung yang sesuai untuk aplikasi anda:

Tingkat aliran yang tertera (lihat bagan halaman 9) dikeluarkan dengan air pada 2000 psi, tingkat aliran
cat akan bermacam- macam dengan tekanan dan kekentalan yang berbeda.

Galon per Mil x Mil per jam = Galon per menit
60

Contoh: Sebuah truk melakukan perjalanan sejauh 10 mil per jam untuk melakukan pengecatan garis
selebar 4 inchi, ketebalan 15 mili,maka dibutuhkan 16,5 galon cat untuk mendapatkan garis dengan lebar
4 inchi dan tebal 15 mili dalam 1 mil (320’ / Galon)

16,5x 10 = 2,75 Galon/ Mil (garis dengan lebar 4 inchi dengan ketebalan 15 mili membutuhkan 2,75 galon
per menit)

Ketika anda melihat bagan ujung Graco standar, anda akan melihat ujung berukuran 0.051 diperlukan
untuk aplikasi ini. Ujung penyemprot anda haruslah berjarak 6 inchi dari permukaan. Maka ujung 451
akan dipilih.

Tempatkan ujung alat cat 163- 451 ke dalam penembak cat anda dan buatlah garis 4 Ichi pada 10 MPH.

Alangkah baiknya untuk mengatur tekanan cat anda di tengah rentang pengoperasian anda dan
melakukan pengujian kondisi pengecatan bila memungkinkan (suhu, cat yang dicampur).
Lakukan pengujian jarak mil pada garis (jarak mil aktual anda harus kurang dari 15 mili, cat akan lebih
kental dibandingkan dengan air). Umpamanya saja jarak mil anda 11 mili.
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Bagi uji jarak mil dengan jarak mil teoretikal, 11 : 15= 0.733. Ini akan menjadi “angka” efisiensi dari cat
dan peralatan anda pada kondisi pengecatan.

Sekarang bagi persyaratan galon per menit dengan angka efisiensi anda. Ini akan memberikan anda
galon yang dibutuhkan per menit. 2,75: 0.733= 3.751 atau ukuran ujung 0.059.

16,5 x 10= 2,75 : 0.733= 3, 751 GPM
60

Ketika menggunakan tingkat aliran efisiensi yang dikalkulasi pada cat dan sistem pengecatan, pilih ujung
yang sesuai untuk digunakan dalam aplikasi pengecatan. Kemudian uji ketebalan milli untuk
memverifikasi ketebalan aplikasi yang layak yang sedang diaplikasikan pada permukaan.

Penyaring Cat:

Begitu ujung dan tekanan cat ditetapkan, penting untuk memilih penyaring untuk sistem pengecatan untuk
menjaganya tetap bersih dari obstruksi yang dapat menyebabkan penundaan dan hilangnya waktu
produksi. Penyaring akan menangkap segala padatan yang dapat tertinggal dari cat atau cat yang
mengering yang mungin diekpos ke udara, yang menyebabkan cat mengering. Bagan berikut membantu
anda untuk menemukan penyaring yang layak untuk sistem anda.

Penyaring haruslah lebih kecil dibandingkan lubang ujung cat. Filter Calculator

Mesh Micron Inches

4 5205 .2030

8 2487 0.0970

10 1923 0.0750

14 1307 0.0510

18 1000 0.0394

20 840 0.0331

25 710 0.0280

30 590 0.0232

35 500 0.0197

40 420 0.0165

45 350 0.0138

50 297 0.0117

60 250 0.0098

70 210 0.0083

80 177 0.0070
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Rumus untuk Menentukan Ukuran Panjang Persegi dan Ukuran Panjang
Linear per Galon:

Ukuran Panjang Persegi:

Satu galon cat menutupi 1600ft2 saat diaplikasikan pada ketebalan satu mil (.001) atau 25 mikron. Bagi
1600 dengan ketebalan mil yang diaplikasikan untuk menentukan ukuran panjang per galon.

Contoh: 1600ft2 / 15 mil = 106.667 ft2

Ukuran Panjang Linear:

Satu kaki persegi sama dengan 12” garis lurus selebar 12”.

Bagi 12” dengan lebar garis yang diinginkan untuk mengatahui kaki linier per kaki persegi. Kalikan kaki
linier per ft2 dengan ft2 per galon untuk mendapatkan kaki linear per galon.

Contoh : 4” lebar garis- 12/4 = 3 x 106.667 = 320 Kaki linear per galon @ 15 mil.

6” lebar garis- 12/6 = 2 x 106.667 = 213.334 Kaki linear per galon @ 15 mil.

Kwantitas Cat yang Dibutuhkan:

Jumlah cat yang dibutuhkan untuk menandai dengan garis satu mil jalan besar ditentukan dengan
membagi kaki linear yang akan dicat dengan kaki linear per galon.

Contoh : 5280/ 320 = 16.5 galon per mil @ seluas4” ,tebal 15 mil.

5280/ 213.334 = 24.75 galon per mil @ seluas 6” , tebal 15 mil.

Informasi Pengecatan Umum:

Seluruh cat Ennis – Flint Waterbone didistribusikan dengan air yang mengambang pada bagian paling
atas cat untuk mengurangi pengelupasan, atau pengeringan pada bagian paling atas. Pengambangan ini
adalah bagian dari campuran cat dan harus dicampur sebelum menggunakan material. Ketika memeriksa
kantong, drum, atau timba cat baru akan terlihat seperti seolah-olah cat tersebut berwarna kabur,
terutama cat kuning. Hal ini, kenyataannya, air yang mengapung pada bagian paling atas cat untuk
menjaga cat tersebut dari pengelupasan.

Penyampuran:

Sesuai aturan anda harus selalu menyampur cat sebelum digunakan untuk memastikan bahwa beberapa
zat padat yang mungkin telah mengendap selama pengiriman atau penyimpanan yang diaduk  dalam
material, dan juga air yang mengambang. Alat penyampur mekanik seperti drum dan alat pengaduk
pikulan, ember pengocok, dan alat pengaduk helikal adalah yang paling baik digunakan untuk
memastikan campuran merata.



WATERBORNE
Panduan Pelaksanaan Untuk Waterborne

Halaman 14 dari 53Buku Panduan Cat Marka Jalan Ennis-Flint EF Series ( MKT00071)

ToteMixer Bucket Shaker Helical Mixer

Penyampuran juga bisa dicapai dengan mengalirkan cat melalui sistem resirkulasi. Ini akan mencampur
cat dengan cukup baik dengan air yang mengapung, tetapi tidak akan mencampur zat padat yang
mungkin telah dipisahkan selama pengiriman dan penyimpanan, kecuali peralatan anda memiliki sistem
agitasi di dalam tangki cat.

Limbah Berbahaya:
Sebagian besar cat-cat waterbone tidak mengandung timbal, krom, kadmium, atau logam dan limbah
berbahaya yang lain dan oleh  karena itu bisa dianggap bukan limbah berbahaya. Beberapa cat
waterbone benar-benar mengandung timah kromat (MCY). Periksalah pelabelan dan MSDS anda untuk
menentukan jenis cat yang anda digunakan.

Mudah Terbakar:Cat-cat waterbone tidak diatur oleh DOT dan tidak dianggap mudah terbakar. Cat
tersebut tidak memerlukan plakat. Alat penyiram tidak diperlukan untuk penyimpanan di dalam sebagian
besar area. Cek zonasi dan peraturan yang berlaku di daerah anda.

Prosedur-prosedur untuk Mengekstrak Sampel Lapangan untuk Pengujian
Laboratorium:

Ennis – Flint menjamin bahwa cat anda memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan melalui uji kendali mutu
yang ekstensif dari setiap batch cat yang diproduksi. Pada saat tertentu, cat anda mungkin memerlukan
pengujian tambahan dari lembaga pemerintahan sebelum digunakan pada jalan besar. Jika cat anda
membutuhkan pengujian tambahan untuk perhitungan grafitasi, deduksi, atau penalti, hal tersebut
merupakan tanggung jawab anda untuk memastikan sampel baik yang diambil serta setiap batch cat telah
disetujui sebelum pengaplikasian ke jalan besar. Pada keadaan tertentu, pengujian tambahan tersebut
akan menguntungkan anda. Ennis – Flint tidak dapat bertanggung jawab atas penalti atau penyesuaian,
yang dihasilkan dari pengambilan sampel setelah produk meninggalkan fasilitas produksi. Namun, kami
100% didedikasikan untuk membantu anda dengan cara apapun jika masala-masalah timbul dari setiap
pengambilan sampel alami ini. Di bawah ini adalah protokol yang dianjurkan untuk meminimalkan
masalah yang mungkin anda alami dalam proses pengambilan sampel lapangan.
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Ketika pengambilan sampel lapangan tidak dilakukan dengan benar akan menghasilkan cat yang tidak
memenuhi spesifikasi ketika dievaluasi oleh labolatorium pengujian. Saat proses penyampuran cat-cat
waterborne, air “mengambang” harus dicampur kedalam seluruh kontainer dan sampel harus tidak
mempunyai tambahan air yang ditambahkan. Kelebihan air yang “mengambang” dalam sampel selalu
akan mengakibatkan kerusakan. Pengambilan sampel lapangan pengecatan adalah kemungkinan kecil
ketika pemeriksaan proses produksi pada saat itu adalah alternatif.

Totes dapat dicampur sebelum pengambilan sampel, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh. Secara
ideal, sebuah pisau besar alat pengaduk berekecepatan tinggi harus digunakan, tetapi hal itu tidak selalu
mudah dilaksanakan. (Alat pengaduk berpisau kecil tidak akan menghasilkan gerak pencampuran yang
cukup dan akan mengakibatkan kegagalan uji pengecatan.

Metode terbaik untuk sampel baik tote yang tecampur atau tidak tercampur adalah dengan membuka
katup outlet pada bagian paling bawah dan memungkinkan 5 hingga 10  galon mengalir keluar ke dalam
ember yang bersih.  Tarik sampel dari katup outlet setelah 5 hingga 10 galon telah dikeringkan. Cat yang
kering dapat dituangkan kembali ke atas tote untuk digunakan kembali. Jika tote mengandung cat
waterborne, tambahkan ½ galon air untuk “pengapungan” untuk mencegah pengelupasan pada
permukaan wadah sampel. Tandai tote yang telah “diuji” untuk mencegah pengulangan pengujian wadah
yang sama dengan penambahan air.

Dari Truk Pengecatan:

TIDAK DIREKOMENDASIKAN! Jika sampel dari penembak cat diharuskan, cat dalam tangki mesin
pembuat jalur / garis harus diaduk selama minimal 15 menit, kemudian minimal 1000 kaki harus disemprot
keluar sebelum pengumpulan sampel. Kumpulkan sampel dari penembak semprot dengan atomisasi
udara yang KABUR untuk sistem-sistem udara yang diatomisasi, atau ujung semprotan yang dihilangkan
dan tekanan diturunkan hingga minimal untuk sistem-sistem hampa udara.

Penyimpanan Cat:

Waktu penyimpanan cat Latex adalah 9-12 bulan tergantung bagaimana penyimpanannya. Cat
waterborne untuk marka jalan terdiri dari emulsi lateks berpigmen dalam sistem air. CAT-CAT TERSEBUT
AKAN MEMBEKU! Ketika seluruh cat memiliki pembekuan / perlindungan pencairan di dalamnya, cat
tersebut harus disimpan di atas 33 derajat F, dan sebaiknya di dalam ruangan. Membiarkan membeku
dapat mengakibatkan cat menjadi tidak stabil dan tidak dapat digunakan. Saat penyimpanan di luar
ruangan selama musim panas, jauhkan dari sinar matahari langsung bila memungkinkan. Perawatan
harus dilakukan saat pemuatan untuk mencegah udara atau air bilasan. Setelah pengisian tangki, isi pipa
dengan cat untuk membuang udara atau bilasan air. Selalu  mengaduk cat sebelum pemuatan atau
dengan agitator dalam tangki cat. Jika pemuatan kurang dari satu tote penuh atau drum, selalu agitasi
atau sirkulasikan sebelum pemuatan.



WATERBORNE
Panduan Pelaksanaan Untuk Waterborne

Halaman 16 dari 53Buku Panduan Cat Marka Jalan Ennis-Flint EF Series ( MKT00071)

Pengaplikasian:

Cuaca:

 Cat waterborne untuk marka jalan sensitif terhadap trotoar yang basah dan hujan. Hasil yang
terbaik diperoleh saat trotoar kering (24 jam sejak perkiraan hujan) dan tidak ada hujan terjadi
selama 4 jam setelah pengaplikasian. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan cuaca, berikut
ini adalah beberapa aturan yang semestinya dilakukan:

 Jangan mengecat trotoar yang basah secara visual meskipun belum hujan.
 Garis setidaknya memerlukan setidaknya 1 jam untuk kering sebelum hujan.  Jika hujan terjadi,

jangan melakukan pengecatan. Anda akan mengecat ulang.
 Jika terjadi hujan yang deras, tunggu hingga hari berikutnya sebelum memulai untuk mengecat.
 Cat Latex tidak akan kering di bawah titik embun (kelembaban relatif). Kelemababan relatif 100%

menunjukkan titik embun yang sama dengan suhu saat ini dan udara yang secara maksimal larut
dengan air.

 Jika pengecatan pada malam hari atau pagi hari, periksalah laporan cuaca lokal anda untuk suhu
titik embun.

 Tunggu hingga anda memiliki suhu di atas titik embun sebelum memulai, atau berhenti ketika titik
embun tercapai pada malam hari. Tidak ada proses untuk mengubah titik embun.

 Jika anda harus mengecat dibawah titik embun, hal tersebut akan memungkinkan untuk membuat
cone off/ memberikan rambu berbentuk kerucut untuk memastikan lalu lintas tidak melalui area
tersebut sampai cat mengering.

 Jika suhu dibawah titik beku selama semalaman cat tidak akan menyatu dengan baik. Jangan
mengecat  18 jam sebelum pembekuan yang diharapkan.

Bagaimana Cat bisa Awet:

Cat waterborne yang digunakan untuk marka jalan dapat mengering atau awet melalui dua tahapan
proses. Dalam tahapan pertama, air menguap dan cat mengering tanpa meninggalkan jejak. Penguapan
ini tergantung pada suhu dan kelembaban. Suhu yang rendah dan kelembaban yang tinggi memberikan
waktu pengeringan yang lebih lama. Dalam tahapan kedua, emulsi menyatu setelah air menghilang dari
lapisan. Proses ini memberikan Anda lapisan yang tahan lama. Proses ini memakan waktu 2 jam dengan
suhu di atas 60°F. Cat yang terkena hujan atau suhu mengalami penurunan sebelum penyatuan ini
selesai akan memiliki ketahanan yang benar – benar menurun. 50° F merupakan suhu aplikasi minimum
yang dianjurkan untuk suhu permukaan dan udara. Cat akan membentuk sebuah lapisan hingga pada 38°
F, namun daya tahannya yang benar – benar berkurang. Jika diaplikasikan pada suhu dibawah 50° F
untuk perpanjangan pengeringan mungkin menjadi masalah. Aturan praktis yang baik adalah udara terlalu
dingin untuk melakukan pengecatan ketika suhu dimalam hari mencapai 35° F. Jika Anda harus
mengecat pada hari – hari yang lebih dingin, maka lakukan pengecatan ketika suhu sedang naik dan
berhenti ketika suhu tertinggi selama hari itu dicapai. Diperlukan waktu 2 jam untuk membentuk lapisan
film pada suhu 60° F atau diatasnya dan bisa berubah menjadi 3-5 jam pada suhu 40°- 50° F. Cat dapat
dipanaskan untuk memberikan waktu pengeringan yang optimal dan kekentalan aliran yang konsisten.
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Aturlah suhu glikol pada tungku pemanas pada suhu maksimum 160 ° F. Aturlah suhu cat antara 100 dan
130° F sesuai kebutuhan. Suhu cat yang melebihi 130° F tidak memberikan manfaat apapun. Suhu
diatas 130° F sebenarnya cukup merugikan.

Permukaan yang akan dicat:

Cat lateks akan menempel pada aspal dan permukaan beton, pastikan aspal dan beton bersih dan kering.
Semua permukaan harus kering, bebas dari puing-puing reruntuhan dan dalam kisaran suhu yang tepat
sebelum proses pengecatan garis. Pelekatan terakhir produk lebih tergantung pada kohesi beton atau
aspal itu sendiri.

Jalan besar baru atau yang sebelumnya tidak bergaris - Beton harus diijinkan untuk pemulihan
setidaknya 30 hari, dan harus secara mekanis terkelupas untuk menghilangkan senyawa pemulihan
atau lapisan permukaan. Kegagalan untuk membuat persiapan dengan baik permukaan beton akan
sering menghasilkan pelekatan yang buruk dan gagal mengikat cat.

Persiapan Permukaan:

Membersihkan permukaan yang akan dicat sangat penting untuk mengikat cat dengan benar. Kotoran
yang lepas dan reruntuhan harus dihilangkan dengan cara menggunakan alat peniup (blower) mekanik
pada truk cat, alat peniup genggam (blower) atau sapu pendorong (push broom). Partikel debu halus
dapat berhenti diantara batu-batu di permukaan aspal dan mencegah cat dari pengikatan secara tepat.
Permukaan beton setelah terkelupas untuk menghilangkan senyawa yang memulihkan, mungkin memiliki
debu beton halus yang harus dikeluarkan untuk memastikan ikatan yang tepat.

Meskipun cat yang keluar dari penembak di bawah tekanan, dan mendorong beberapa kotoran dan
reruntuhan keluar dari jalan, hal tersebut tidak menggantikan kebutuhan akan membersihkan secara
benar permukaan dengan sapu dan alat peniup (blower).

Tingkat Aplikasi:

Produsen atau spesifikasi tingkat aplikasi harus dipatuhi. Terlalu tebal atau terlalu tipis aplikasi tidak
memberikan hasil yang diinginkan. Rentang ketebalan normal: 9-11 mil basah untuk lot parkir, 14 sampai
16 mil basah untuk menandai jalan standar, dan 25 sampai 30 mil  basah untuk membangun aplikasi
tinggi yang tahan lama.

Ketika mengecat tempat parkir, aspal atau beton yang baru, biarkan minimal 30 hari waktu perawatan/
pengawetan, kemudian gunakan lapisan tipis 5-6 mils untuk lapisan pertama dan cat ulang setelah 45
hari. Ketebalan lapisan awal akan menghasilkan tepi yang bergelombang pada aspal dan mungkin
delaminasi pada beton.

Untuk memeriksa lebar dan ketebalan aplikasi anda, gunakan mesin penggaris hingga kecepatan dimana
anda akan mengecat, dan semprot garis pada pelat logam datar. Penyesuaian dapat dilakukan, jika perlu,
dengan menaikkan atau menurunkan penembak cat, atau mengubah petunjuk cat untuk mendapatkan
lebar yang tepat. Ketebalan dapat diperiksa dengan pengukur ketebalan selaput basah, dengan
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melakukan hal ini akan memastikan bahwa anda telah menerapkan jumlah cat yang benar, dan hal itu
akan membuat cat kering secara tepat.

Kepadatan Volume, Lapisan Kering:

Cat waterborne memiliki kepadatan volume 60% +/- 2%. Untuk menentukan ketebalan lapisan kering,
kalikan ketebalan lapisan wet yang diaplikasikan dengan 60% untuk menentukan ketebalan lapisan kering
dari garis yang diterapkan.

Contoh: 15 mil basah garis akan memiliki ketebalan selaput kering 9 mil (.015 x .6 = .009).

Pengecatan:

Ketika mengecat dengan berjalan dibelakang mesin penting untuk menjaga kecepatan yang konsisten
untuk memastikan ketebalan cat yang diaplikasikan ke permukaan. Ketika bergerak terlalu lambat cat
akan terlalu tebal dan menyebabkan masalah seperti, aspal bergelombang dan delaminasi pada
permukaan beton. Jika bergerak terlalu cepat, cat akan menjadi terlalu tipis, yang menyebabkan
kegagalan dan pengecatan ulang akan diperlukan.

Ketika mengecat dengan truk garis panjang dimungkinkan untuk "menjalankan (outrun)" ujung pompa
atau alat cat, (mengecat terlalu cepat untuk pompa atau petunjuk mengimbangi kecepatan truk). Pompa
dan ujung alat hanya akan memungkinkan jumlah cairan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk melalui
pompa atau ujung alat per menit. Ketika pengecatan terlalu cepat, ketebalan cat yang dibutuhkan akan
terlalu tipis, dan akan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Cat tidak akan menahan manik-manik
kaca dengan benar dan menyebabkan hilangnya manik lebih awal. Kecepatan truk juga dapat
menyebabkan manik-manik tergulung kedalam cat, bukan sebaliknya dibagian atasnya, membungkusnya
dengan cat dan menyebabkan angka refleksitas retro rendah.

Cat waterborne belum menunjukkan masalah bila diterapkan di tempat bekas dicat sebelumnya yang
telah usang jika dalam kondisi baik, yaitu tidak ada pemotongan, delaminasi, atau pengelupasan. Selalu
ingat bahwa pelekatan garis baru ke permukaan jalan tidak lebih baik dari garis yang ada. Pengecatan di
atas dasar cat alkyd/ pelarut  lama yang cepat kering kadang-kadang akan membuat garis lama lepas dari
permukaan. Gunakan penilaian yang baik sebelum mengaplikasikan cat di atas garis lama yang telah
dilapisi ulang berkali-kali.
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Cat waterborne melakukan hal yang sama baiknya pada keduanya baik aspal maupun permukaan beton.
Gunakan kebijaksanaan saat mengecat di atas pelapis yang masih merekat, tanda adukan, dan tanda
chip yang baru.

Suhu Bahan:

Untuk hasil terbaik, cat waterborne dapat dipanaskan dari 100 sampai 120°F. Kekentalan dan kemudahan
penyemprotan tergantung pada suhu material terutama pada hari-hari yang dingin ketika cat menjadi
dingin karena disimpan di luar ruangan. Meningkatkan panas di atas 120°F tidak baik. JANGAN
MELEBIHI 120°F DIMANA SAJA PADA SISTEM CAT. SUHU BERLEBIHAN DAPAT MENYEBABKAN
CAT MENJADI GEL DENGAN HASIL YANG BURUK. ANDA MUNGKIN HARUS MENGGANTI
PENGATUR PANAS! Semua cat benar-benar stabil di bawah 120 ° F Umumnya suhu 100 ° F sudah
cukup. Selalu dinginkan pengatur panas sebelum mematikan untuk hari itu atau periode waktu siang hari
yang lama.

Manik – Manik Kaca

Manik-manik kaca adalah potongan bulat kecil kaca yang bentuk dan ukuran memiliki lapisan yang
berbeda untuk membantunya mengikat dengan tanda trotoar. Ketika manik-manik kaca yang diaplikasikan
untuk cat lalu lintas, sumbu cat naik ke manik-manik untuk menahan cat tersebut tetap ditempat. Manik-
manik kaca yang dijatuhkan ke cat tepat di belakang penembak cat. Posisi penembak manik-manik
sangat penting untuk pelekatan dan distribusi manik-manik dengan tepat. Semakin dekat penembak
manik-manik ke penembak cat, semakin jauh manik-manik akan tenggelam. Jika itu dipindah kembali
menjauh dari penembak cat mereka akan berada lebih tinggi dari cat.

Ada banyak pabrik manik-manik kaca untuk dipilih, dan memilih manik-manik kaca yang tepat untuk
aplikasi penting untuk keselamatan masyarakat yang bepergian. Sebuah manik- manik berlapis ganda
harus digunakan untuk cat lateks. Lapisan pertama adalah lapisan yang tahan kelembabpan, dan lapisan
kedua adalah lapisan pelekat untuk memastikan bahwa manik-manik terikat dengan cat. Umumnya
banyak tempat parkir tidak memerlukan penggunaan manik-manik kaca, namun jika mereka diwajibkan,
manik-manik kaca yang tepat diterapkan pada tingkat 3 sampai 4 pon per galon untuk tempat parkir dan
6-8 pon per galon untuk menandai jalan standar. Terapkan cat khusus yang dirancang untuk aplikasi yang
lebih tebal menggunakan manik-manik khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik.
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Kalibrasi:

Penembak manik-manik harus dikalibrasi untuk memastikan jumlah yang tepat dari manik-manik kaca
yang sedang diaplikasikan ke cat untuk reflektifitas retro yang diinginkan. Manik-manik kaca yang tidak
cukup atau manik-manik terlalu banyak dapat menghasilkan angka retro rendah. Mengaplikasikan terlalu
banyak manik-manik juga membuktikan menjadi mahal, karena manik-manik yang tidak terikat dengan
cat, akan cepat luntur dan berakhir di bahu jalan.

Manik-manik kalibrasi yang tepat dilakukan dengan menahan sebuah wadah di bawah penembak manik
dan meminta rekan kerja menyalakan penembak selama 10 detik. Ukur jumlah manik-manik kaca yang
keluar dari penembak pada 10 detik dalam silinder pengukur dalam mililiter. Mengubah tekanan tangki
manik atau menyisipkan penembak manik-manik mungkin diperlukan untuk mencapai tingkat yang
diinginkan. Lanjutkan proses ini sampai tingkat aplikasi manik-manik tercapai.
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Speed 6 Lbs/
100ft²

8 Lbs/
100ft²

10 Lbs/
100ft²

12 Lbs/
100ft²

14 Lbs/
100ft²

16 Lbs/
100ft²

18 Lbs/
100ft²

20 Lbs/
100ft²

22 Lbs/
100 ft²

24 Lbs/
100ft²

10 mph or 16 kph 800 1080 1340 1600 1880 2160 2400 2680 2930 3200
9 mph or 14.5 kph 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2560 2880
8 mph or 12.9 kph 640 850 1070 1280 1500 1700 1920 2140 2350 2560
7 mph or 11.3 kph 560 750 940 1120 1300 1500 1680 1880 2040 2220
6 mph or 9.7 kph 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920
5 mph or 8 kph 400 530 660 800 930 1060 1200 1320 1460 1600
4 mph or 6.4 kph 320 430 530 640 740 840 960 1060 1160 1280
3 mph or 4.8 kph 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960
2 mph or 3.2 kph 160 210 260 320 370 420 480 520 580 640

Bagan berikut dapat membantu Anda mengkalibrasi penembak manik untuk mendapatkan jumlah retro
reflektif terbaik.

Bagan Kalibrasi Manik Umum (AASHTO tipe 1 sesuai AASHTO Jenis 4)
Lbs./100ft BAGAN KALIBRASI MANIK

VOLUME MANIK-MANIK DALAM MILLILETER PER 10 DETIK UNTUK A 4” (10 CM)
TINGKAT PENURUNAN GARIS BESAR

6 lbs / 100ft² = 106 lbs / mile
10 lbs / 100ft² = 176 lbs / mile
12 lbs / 100ft² = 211 lbs / mile
14 lbs / 100 ft² = 246 lbs / mile
16 lbs / 100ft² = 282 lbs / mile
18 lbs / 100ft² = 317 lbs / mile
20 lbs/ 100 ft² = 352 lbs / mile
22 lbs / 100ft² = 387 lbs / mile
24 lbs / 100 ft² = 422 lbs / mile

8 lbs / 100ft² = 141 lbs /
milePanjang Garis (kaki)

Tingkat Penurunan yang
Diinginkan Drop Rate (lbs)

300 100 ft²
=   LBS. of Beads required per Mile
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Kuantitas Manik-manik

Manik-manik kaca diaplikasikan pada pound per tingkat galon. Untuk menemukan tingkat yang diperlukan,
kalikan pound per galon dengan 16,5 (galon cat per mil lebar @ 4 ", tebal 15 mils) untuk menentukan
pound per mil yang diperlukan.

Retroreflektivitas Marka Trotoar

Definisi:

Retroreflektivitas, sebagaimana didefinisikan dalam konteks material marka trotoar, mengacu pada
visibilitas malam hari dari tanda trotoar. Visibilitas ini disediakan oleh adanya manik-manik kaca tertanam
di permukaan trotoar menandai bahwa cahaya fokus yang berasal dari lampu kendaraan dan
memantulkan kembali sebagian dari cahaya itu untuk pengemudi. Anda dapat menggunakan peralatan
khusus (LTL-X Retroreflectometer) secara obyektif mengukur jumlah cahaya retro-tercermin ini untuk
menentukan efektivitas dari manik-manik kaca dan bahan marka. Dalam menetapkan standar kinerja
minimum untuk retroreflectivity trotoar menandai bahan harus dipahami semua dinamika yang terlibat.
Tujuannya untuk mempertahankan tingkat retroreflectivitas yang memadai selama  jangka waktu
terpasang. Berikut ini adalah dua jenis retroreflectometers atau layanan yang umum digunakan.

Hand-held DELTA LTL-X Mobile DELTA LTL-M

Faktor yang Mempengaruhi Retroreflektivitas:

Manik - Manik Kaca:

Manik-manik kaca menyediakan mekanisme dari cahaya lampu kendaraan yang terfokus dan dipantulkan
kembali ke pengemudi. Efisiensi dari proses ini ditentukan oleh indeks bias manik kaca. Indeks bias ini
mengacu pada tingkat bahwa cahaya dibengkokkan saat melewati manik kaca. Semakin tinggi indeks bias
" makin ketat" titik fokus dan karena itu semakin tinggi tingkat cahaya retro-tercermin. Indeks bias khas
untuk manik-manik kaca yang digunakan pada aplikasi untuk marka sekitar 1,50.
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Kualitas glass bead (manik kaca):

Kebulatan dari glass bead (manik kaca), adanya inklusi udara, dan kejelasan glass bead (manik kaca)
akan memainkan peran dalam efisiensi pengembalian cahaya. Adanya partikel yang tidak teratur memiliki
efek terbesar pada retroreflectivity seperti jenis ini berbentuk tidak akan membelokkan cahaya ke titik
fokus. Bentuk elips dan manik-manik yang menempel menunjukkan beberapa pengurangan retroreflectivity
tetapi hasilnya jauh lebih sedikit dari apa yang akan dijalankan oleh partikel yang tidak teratur. Kebanyakan
spesifikasi memerlukan minimal 70% sampai 80% bulatan bulat dengan tidak lebih dari 3% partikel yang
tidak teratur ini, inklusi udara tidak lebih dari 10% dalam manik-manik kaca yang bening. Warna dari
manik kaca memiliki sedikit efek pada retroreflectivity tetapi dapat mempengaruhi penampilan warna dan
pada siang hari pada jalur pejalan kaki yang diaplikasikan.

Ukuran glass bead (manik kaca):

Ukuran dari manik-manik kaca dicirikan dengan gradasi yang lebih dengan berbagai ukuran yang
ditetapkan dalam spesifikasi yang relevan. Manik-manik kaca yang bersifat erat berukuran menyediakan
retroreflectivity lebih tinggi dan lebih seragam dibandingkan dengan manik-manik kaca dengan berbagai
ukuran. Hal ini disebabkan fenomena bayangan, yang disebabkan oleh adanya manik-manik yang lebih
besar yang membiaskan bayangan ke atas manik-manik kecil yang bersifat tetap di belakang manik-manik
yang lebih besar karena terkena lampu. Manik-manik yang lebih besar memberikan retroreflectivity lebih
tinggi daripada manik-manik yang lebih kecil dengan asumsi bahwa setiap manik-manik yang tertanam ke
trotoar menandai dengan derajat yang sama.

Lapisan dari manik-manik kaca:

Tegangan permukaan antara manik kaca dan trotoar menandai bahan/material menentukan betapa
mendalamnya manik-manik yang akan melekat kedalam bahan marka jalan aspal. Tegangan permukaan
dari manik-manik kaca dapat diubah oleh pengaplikasian dari berbagai lapisan yang diterapkan pada
manik-manik sehingga mempengaruhi tingkat perekatan dari manik-manik kaca ke dalam bahan
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penandaan jalan aspal. Selain jenis pelapisan yang terdapat pada manik-manik kaca akan mempengaruhi
perekatan manik-manik kaca untuk bahan marka, yang secara langsung berpengaruh jangka panjang
terhadap kinerja retro reflektif dari penandaan (mempertahankan manik kaca lebih lama). Optimal
retroreflectivity dicapai pada 50 - 60% pelekatan. Untuk retensi manik-manik maksimal dengan dampak
minimal pada retroreflectivity di pelekatan dari 60- 70% yang diinginkan.

Bahan Marka Jalan untuk pejalan kaki:

Faktor utama yang mempengaruhi retroreflectivity yang berkaitan dengan material marka jalan untuk
pejalan kaki adalah konten pigmen. Ini memberikan opacity dan "latar belakang" dari mana cahaya
terfokus dari manik-manik kaca difokuskan kembali ke pengemudi. Dalam kebanyakan jenis kasus dan
kuantitas pigmen yang akan digunakan di bahan marka trotoar adalah "tetap" oleh badan spesifikasi.
Hanya dalam beberapa jenis spesifikasi bergaransi, jenis pigmen (warna) dan pemuatan diserahkan
kepada kebijaksanaan dari produsen.

Permukaan jalan besar:
Permukaan jalan besar memainkan peran integral dalam jumlah reflektifitas yang bisa diharapkan. Jalan
besar mulus seperti beton menawarkan cara paling cocok menerapkan sistem yang konsisten, ketika
permukaan yang kasar, atau jalan besar yang tidak teratur, seperti orang-orang besar yang berjumlah
banyak dapat menyebabkan penurunan yang signifikan dalam jumlah retro yang dapat dicapai.

Pengunaan/penerapan:
Untuk mencapai hasil yang diinginkan, jalur pejalan kaki yang benar ditandai dengan manik-manik kaca
yang tepat harus diterapkan dengan cara yang benar. Pengaplikasian/penerapan komponen yang tepat
akan berpengaruh untuk mencapai hasil yang diinginkan.  Material marka jalan untuk pejalan kaki harus
diterapkan di bawah kondisi yang tepat, dengan ketebalan yang benar, dan manik-manik kaca harus
diterapkan dengan tarif/biaya yang benar, dengan cakupan yang seragam, dan dengan kelekatan yang
tepat.
Grafik merupakan indikasi dari nilai-nilai retroreflectivity dari berbagai komponen pengabaikan penerapan.

Jenis material Retroreflectivity (mcd)
Beton 10 – 25
Aspal 1 – 16
Selaput Aluminum 4 – 8
Cat putih 15 – 20
Cat kuning 5 – 15
AASHTO Type 1 manik-manik pada cat putih (tidak ada pelekatan) 30 – 50
AASHTO Type 1 manik-manik pada beton 40 – 50
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Sangat menarik untuk dicatat bahwa retroreflectivity cat putih dan kuning tidak lebih baik dari jalur pejalan
kaki itu sendiri dan bahwa anda mendapatkan dasarnya retroreflectivity sama dengan menjatuhkan manik-
manik pada beton seperti yang anda lakukan dengan menempatkan manik-manik pada penanda
permukaan putih. Ini adalah demonstrasi yang sangat jelas tentang pentingnya penerapan dalam
mencapai hasil yang diinginkan.

Tingkat Kinerja direkomendasikan untuk Retroreflectivity:

Dalam mendirikan tingkat kinerja retroreflectivity minimum dalam badan spesifikasi ada sejumlah hal yang
perlu dipertimbangkan. Satu harus berhati-hati terhadap menetapkan terlalu tinggi dari retroreflectivity awal
dengan mengorbankan kinerja retroreflectivity jangka panjang.  Daya  tahan adalah fungsi dari tingkat
manik, cakupan, dan pelekatan. Misalnya dengan cat lalu lintas, menggunakan AASHTO tipe standar 1
tetes pada manik-manik, satu dapat memperoleh nilai retroreflectivity lebih tinggi dengan penurunan pada
tingkat 5 lbs. per 100 ft2 dari pada tingkat yang lebih tinggi. Tingkat sekitar 8-9 lbs. per 100ft2 akan berada
di tingkat saturasi, yang meskipun akan memberikan hasil retroreflectivity sedikit lebih rendah tetapi akan
memberikan daya tahan maksimum, manik-manik kaca memberikan permukaan, melindungi dari abrasi.
Selain itu, dengan pelakatan yang hanya 40 - 50% akan memberikan retroreflectivity maksimal tapi
pelakatan manik 60 - 80% akan memberikan banyak peningkatan daya tahan jangka panjang dan retensi
retroreflectivity. Berdasarkan pertimbangan tersebut kami sarankan sebagai penyesuaian terbaik daya
tahan dan retroreflectivity menggunakan manik-manik kaca berkualitas tinggi di jalan raya mulus:

Material warna
Jalur  pejalan

kaki Gradasi manik pelindung/mantel
manik

Penurunan tingkat
(lbs / 100ft2)

Awal
Minimum (3-
60 hari)
Retro

Pelayanan Minimum
Hidup Retro (Setelah 60

+ Hari)

CAT STANDAR JALUR LINTAS -15 MIL PENGUNAAN

Putih AASHTO Tipe 1 Pelekatan
ganda/tahan
kelembaban

6-8 lbs/100ft2 300 125

Kuning AASHTO Tipe 1 Pelekatan
ganda/tahan
kelembaban

6-8 lbs/100ft2 200 125

HI-PEMBANGUNAN CAT JALUR LINTAS-25 MIL PENGUNAAN (MANIK-MANIK BESAR)
Putih AASHTO Tipe 3 Pelekatan 10-12 lbs/100ft2 400 125

Kuning AASHTO Tipe3 Pelekatan 10-12 lbs/100ft2 275 125

* Catatan: Pengurangan tingkat retroreflectivity dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh banyak kondisi seperti
membajak salju dan penggunaan ban bertabur.
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Contoh Manik – Manik Dasar

Pelekatan manik-manik

Untuk pengecekan siang hari penempatan manik, posisikan diri di mana bayangan kepala melebihi garis
marka. Ini berarti bahwa matahari adalah tepat di belakang anda dan itu terpancar dari manik-manik.
(Perhatian: kadang-kadang garis terlihat cerah karena matahari tetapi pada malam hari itu gelap. Hal ini
karena lampu memasukkan manik-manik pada sudut yang jauh lebih rendah dan jika cekung kedalam
maka mereka tidak dibiaskan).

Salah satu hal yang paling penting adalah untuk dapat melihat dari dekat pelekatan manik yang
sebenarnya. Jika manik-manik tidak cukup jauh ke jalur, tidak cukup pengikat untuk menahan manik-manik
tersebut dan mani-manik akan hilang ketika lalu lintas memhantam manik-manik tersebut. Jika manik-
manik yang tenggelam terlalu dalam, maka cahaya dari lampu tidak bisa masuk ke manik-manik untuk
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memantulkan kembali ke pengemudi. Manik-manik harus tertanam antara 50 sampai 60% menjadi bahan
untuk kompromi optimal antara retroreflectivity dan daya tahan. Kurang dari 50% anda masih bisa melihat
lengkungan ke bawah dari bagian bawah manik-manik. Apabila lebih dari 60% bagian atas manik-manik
akan mencuat seperti kuning dari telur goreng. Cara terbaik untuk memeriksa pelekatan kaca manik dan
distribusi dengan kaca pembesar.

Penyebaran manik dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti tekanan tangki manik, kelembaban
dalam tangki manik, dan persilangan angin. Selalu pastikan bahwa seluruh baris dilapisi dengan manik-
manik sehingga marka akan terlihat pada malam hari. Manik-manik harus terdistribusi secara merata dan
pada pelekatan yang sama di seluruh jalur. Metode "Matahari di atas bahu" dapat menunjukkan
keseragaman tetapi pemeriksaan secara dekat diperlukan untuk pelekatan tersebut. Jika jalur yang lebih
tebal di tengah daripada di tepi dan jika manik-manik yang benar tertanam di tepi, yang di tengah mungkin
akan tenggelam terlalu dalam. Jika manik di tengah tertanam dengan benar, maka manik di tepi tidak akan
cukup dalam dan akan hilang menyebabkan garis untuk melihat sempit di malam hari. Jika ada terlalu
banyak manik-manik pada setrip, mereka dapat bayangan sama lain dan mengurangi reflektifitas tersebut.
(Sebagian besar foto-foto ini adalah sampel laboratorium dan beban manik-manik adalah sedikit lebih
rendah dari normal di jalan).

Manik-manik memberikan daya tahan terbaik dan retroreflectivity di 55-60% pelekatan.

Catatan: 1. under embedded adalah menempelan/tertanam dibawah
2. 55-60% embedded adalah 55-60% tertanam/menempelan
3. over embedded adalah lebih tertanam kebawah
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Meningkatkan Retroreflectivy

Kualitas garis adalah dasar untuk mencapai retroreflectivity dengan baik. Sebelum menerapkan manik-
manik kaca, memastikan garis cat seragam dengan spesifikasi ketebalan selaput basah untuk
diaplikasikan . Periksa dengan pengukur ketebalan selaput/ lapisan  yang basah di tengah dan kedua
ujungnya untuk membentuk garis seragam datar. Jika anda menerapkan 15 mil basah, menyesuaikan diri
dengan berbagai 14-16 mil basah melintasi lebar garis. Ketika menerapkan cat dengan besar 1 mm -1.5
mm manik-manik kaca, lapisan basah harus dalam kisaran 25-30 mil basah.

Setelah ketebalan cat basah diperoleh, terapkan jumlah tertentu dari manik-manik kaca dengan garis dan
memungkinkan waktu untuk mengering. Menggunakan kaca pembesar, menentukan tingkat pelekatan
manik-manik kaca (manik-manik harus tertanam setidaknya 60%). Sesuaikan penembak manik untuk
mencapai tingkat yang diinginkan dari pelekatan manik dan penaburannya, kemudian memeriksa retro
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pantulan.  Tinggi  tembakan manik harus cukup tinggi sehingga secara seragam dapat menutupi garis
dengan manik-manik kaca dan mengurangi limbah. Pindahkan penembak manik-manik lebih dekat dengan
penembak cat, atau lebih jauh kembali untuk mencapai pelekatan yang diinginkan, dan mengubah sudut
penembak jika memungkinkan. Jika menggunakan penembak jenis Binks, berputar keatas atau di atas
horisontal untuk melekatkan manik-manik kedalam cat lebih dalam, dan berputar ke bawah atau horisontal
kebawah sehingga posisi manik-manik akan tetap lebih tinggi dari cat.

Menyiapkan kecepatan peralatan yang sama seperti  anda berencana untuk melukis. Jumlah yang sama
dari cat dan manik-manik yang disemprotkan melalui sistem kecepatan. Melukis lebih cepat dari apa yang
telah kamu atur untuk mengurangi jumlah cat dan kaca manik-manik per kakinya, memberikan lapisan/
selaput basah tipis dan lebih sedikit manik-manik per kaki. Memperlambat kecepatan dapat memberikan
hasil yang lebih seragam dikarenakan berkurangnya efek angin dan manik-manik sungguh tidak
tenggelam di lapisan cat tersebut. Ketika kecepatan berubah selama 2-4 MPH anda perlu memeriksa
kembali ketebalan lapisan/selaput dan kalibrasi manik. Dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk
memenuhi kecepatan pengaplikasian yang baru.

Kumpulan yang kasar di jalur untuk pejalan kaki menyajikan masalah yang unik seperti cat dan manik-
manik kaca menumpuk lebih tebal ke arah di mana manik-manik dicat, dan menyebabkan pembacaan
retroreflectivity lebih rendah ketika membaca dari arah berlawanan. Hal ini terutama terlihat pada dua jalur
tengah jalan besar. Untuk mengimbangi perbedaan ini, memutar pistol/senapan manik ke arah belakang
truk cat sekitar 15 derajat. Hal ini memberikan cat ke sisi belakang selama pengaplikasian. Anda juga
mungkin ingin meningkatkan ketebalan lapisan basah sebesar 2-3 wet mils, sebanyak cat yang mengisi
kekosongan aspal. Sebuah pengaturan ganda dari senapan/pistol manik meningkatkan
distribusi/penyebaran manik di jalur. Jika dua senjata yang digunakan, pistol depan harus dipasang
horizontal, dan pistol kembali harus dipasang secara vertikal dengan tujuan untuk mengantarkan manik-
manik ke sisi belakang batu. "Potter" adalah Jenis senjata manik terbatas pada gunung vertikal, tetapi
dapat disesuaikan untuk memberikan hasil yang sama bila digunakan dalam tandem. Karena jumlah jalur
pejalan kaki teksturnya tidak teratur, pembacaan retroreflectometer dapat bervariasi atau terdistorsi.

Pengeringan cat

Ada banyak kebingungan dalam menentukan "waktu pengeringan" karena rentang jalur yang luas dari
metode pengaplikasian, lokasi, dan teknik yang digunakan, terutama ketika mencoba untuk
mengkorelasikan metode laboratorium terhadap berbagai metode lapangan. Garis di bawah ini akan
mencoba untuk membawa semuanya menjadi cahaya dan menekankan metode yang paling diandalkan
dan signifikan untuk perbandingan.

Secara Realistis adalah metode terbaik untuk mengevaluasi waktu kering di lapangan, karena langsung
mengukur jumlah waktu setelah pengecatan kapan kendaraan diizinkan kembali ke jalan. Tes ini
mensimulasikan mengemudi kendaraan pada kecepatan 20-30 mph. Lulus atau gagal tes didasarkan
pada apakah pengamat mampu melihat cat dari baris ke jalan besar dari jarak 50 kaki.
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Perhatikan bahwa untuk memastikan pengulangan; metode pengujian mensyaratkan bahwa kendaraan
harus melewati sudut garis pada satu titik. Standar jenis kendaraan ditentukan. Mengemudi di jalur hanya
beberapa kaki, berbalik, memutar atau manuver mengerem, atau menggunakan truk-truk besar yang berat
atau kendaraan dengan ban non-standar tidak diperbolehkan.

Ada beberapa metode lainnya non-standar yang tidak tepat, yang meliputi, menggores dengan kuku,
menyentuh dengan jari, bahkan menendang yang semuanya sangat bervariasi karena tekanan dan luas
permukaan. Metode ini sering dilakukan untuk menentukan cara untuk menentukan apakah penandaan
telah kering ke titik di mana dapat diterima untuk rilis kepada publik pengemudi. Metode ini tidak memiliki
korelasi nyata untuk tujuan yang dimaksudkan.

Penting untuk mencatat semua cat, terlepas dari jenis yang membutuhkan banyak jam, terkadang
membutuhkan waktu berhari- hari untuk benar-benar sempurna. Tipikal ini memiliki kesiapan atau
keserasian marka trotoar lalu lintas.

Ketika hasil non tipikal atau hasil yang tidak diinginkan diamati, temperatur, kelembapan relatif, dan titik embun
minimum harus selalu harus dicatat. Apalagi, perbedaan ketebalan selaput, jumlah dan jenis penurunan manik
kaca, semua memainkan peranannya mengenai hasil waktu pengeringan yang terukur dan diterima. Waktu
pengeringan tidak berbentuk garis tetapi berbentuk aljabar atau eksponen. Apabila salaput 15 mil kering dalam
waktu 10 menit, selaput 30 mil tidak akan kering dalam waktu 20 menit. Pengeringan dapat membutuhkan 3 kali
atau bahkah lebih lama.
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Bagaimana Kondisi Cuaca Mempengaruhi Pengeringan



WATERBORNE
Panduan Pelaksanaan Untuk Waterborne

Halaman 32 dari 53Buku Panduan Cat Marka Jalan Ennis-Flint EF Series ( MKT00071)

Description Penjelasan

Stage of How Waterborne Traffic Paint Drives (at 77F
and 60% humanity)

Tahap bagaimana Perjalanan Cat Waterborne untuk
Penanda Lalu Lintas

Installation (0-3 min)

 Imprints or deforms easily.
 Can be tracked by car tires
 Ammonia, water and solvent are released.
 Starts to gel/skin on the surface

Instalasi (0-3 min)

 Dapat dibentuk atau dihancurkan dengan mudah
 Dapat dilintasi oleh ban mobil
 Ammonia, air dan pelarut dilepaskan
 Mulai merekatkan/mengupas pada permukaan

No-track time (3-5 min)

 Deformable
 No longer transfer to another surface.
 Dry to touch
 Remaining ammonia, water and solvent are

released.
 Paint forms a film on top

Waktu tidak meninggalkan jejak (3-5)

 Deformasi
 Tidak ada lagi transfer ke permukaan lain.
 Sebelum kering jangan disentuh
 Sisa ammonia, air dan pelarut dilepaskan

 Bentuk selaput cair berada di atas

Early Water Resistance (20-45 min)

 Marking and glass could still deformable.
 Formed enough of a film and won’t re-dissolve /

wash away

Ketahanan terhadap Air yang lebih Awal

 Penandaan manik masih bisa dihancurkan.
 Pembentukan selaput yang cukup dan tidak akan

dilarut kembali/dibersihkan

Through Dry (60 -120 min)

 Marking could still be slightly deformable.
 With effort, a few optics might be picked out.
 Ammonia and most water evaporated.
 Freezing in next 24 hours will hinder or destroy

film integrity.

Melalui Pengeringan (60-120 min)

 Penandaan masih dapat sedikit dihancurkan.
 Dengan upaya, beberapa optik dapat diambil.
 Amonia dan air yang banyak dapat menguap.
 Pembekuan dalam 24 jam berikutnya akan

menghalangi dan mengganggu integritas selaput

Complete Dry (1-14 Days)

 Paint is hard and optics completely achieved.
 Solvent has evaporated. Paint completes drying.

Kering Sempurna (1-14 Hari)

 Pengecatan sulit dan optic benar-benar tercapai
 Pelarut menguap. Cat kering sempurna
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Pembersihan

Pemeliharaan Harian:

Jangan jalankan tank kering! Tank kosong memungkinkan udara masuk ke sistem yang dapat menyebabkan
“efek tree rings” dalam pipa. Setelah hal ini terjadi beberapa kali, sistem akan perlu dirobohkan dan benar-benar
dibersihkan. Untuk mencegah apabila kehabisan cat, isi ulang tank-tank dan pompa cat melalui seluruh sistem
hingga semua pompa penuh. Pada akhir setiap penggunaan sehari-hari, lepaskan selubung penembak (gun
shroud)  dan pelindung kipas atomisasi (fan atomizing caps) serta bersihkan dengan sabun dan air. Bersihkan
tanda cairan dengan kain basah atau sikat. Apabila cat kering, maka sabun dan air tidak akan bersih., gunakan
campuran Metanol 25% dan air 75% air untuk membersihkan cat kering. Sabun yang baik merupakan pembersih
peralatan rumah seperti “Fantastic”. Untuk peyimpanan sepanjang malam, pastikan tangki cat benar-benar terisi
dengan cat. Untuk mencegah pengupasan (pengeringan cat di permukaan), tuangkan air (1/2 galon ke 1 galon)
di atas cat setelah truk diparkir. Periksa lapisan cat di tangki setiap hari sebelum memulai. Jika terdapat lapisan
yang muncul, angkat lapisan tersebut sebelum menghidupkan agitator. Penting untuk tidak menginjeksi air ke
dalam alat penukar panas (heat exchanger) kecuali selama pembersihan. Tinggalkan penukar penuh cat. Hal ini
diperlukan untuk mematikan glikol yang dipanaskan dengan penukar panas sebelum shutdown setiap hari
(dimatikan) untuk memungkinkan cat untuk mendinginkan penukar. Lima belas (15) menit sebelum shutdown
cukup mendinginkan sistem tersebut.

Pemeliharaan Mingguan:

Untuk penyimpanan mingguan, air pembilasan melalui selang dipanaskan dan dikeluarkan dari pompa cat.
Bersihkan saringan di akhir pembuangan penukar panas. Hal ini jauh lebih mudah dan lebih bersih setelah
mereka dibilas.

Pembersihan Rutin dan Periodik:

Lepas, bersihkan, dan ganti penyaring pada pembuangan tangki cat. Siram seluruh sistem dengan air. Bersihkan
dan periksa penukar panas pada saat ini. Setelah penyiraman dan pembersihan, isilah seluruh sistem dengan cat,
untuk menghilangkan udara dan air yang terperangkap. Pengisian ini harus selesai setiap dua minggu waktu
pengoperasian, atau lebih sering jika dibutuhkan.

Akhir Masa Pembersihan:

Siram semua sistem cat dengan air. Jika diperlukan untuk menghilangkan residu dikeringkan, gunakan
campuran air 75% dna Metanol 25%. Setelah pembilasan, hilangkan semua saluran steker untuk mencegah
pengendapan ke tempat yang rendah. Hilangkan ujung penukar panas dan periksalah untuk menentukan apakah
pembersihan tambahan diperlukan. Selama periode beberapa bulan operasi, cat secara bertahap akan
terkumpul dalam penukar panas. Dapat mengeras atau tetap dalam kondisi seperti dempul yang akan
mengendap pada tabung dan mengganggu arus cat normal. Penutup penukar panas dapat dibuka dan  akhirnya
dilepaskan. Pastikan mengilangkan ujung penukas dengan menariknya secara langsung menjauh dari bagian
utama. JANGAN MENGGERAKKANNYA! Beberapa penukar panas mekiliki pin kecil untuk memperkuat dan
pemisah lembar tabung yang dirancang untuk menahan gasket  dan bisa bengkok atau rusak kecuali hati-hati
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saat melepas ujung. Tabung harus secara individual bersih. Hat-ihati dalam menggunakan bor!!! JANGAN
merusak tabung. Setelah pembersihan, penukar harus diuji dengan tekanan (100 PSI). Tabung-tabung udara
yang bocor harus disolder pada kedua ujung. Penukar ini kemudian pecah, cucilah dengan air dan dipasang
kembali menggunakan gasket baru. Mungkin perlu untuk mengkikis penumpukan cat di dinding tangki dan
gitator. Tank harus dibiarkan kosong tanpa sisa-sisa cat dingin. Seluruh sistem harus dibilas, dibersihkan,
dikeringkan dan disatukan kembali sebelum penyimpanan musim dingin.

Prosedur Menghilangkan Cat dari Kendaraan.

Dalam hal ini disayangkan bahwa cat waterborne marka jalan bersentuhan dengan kendaraan publik.
Penting untuk mencari cucian mobil dengan tekanan udara (a pressure car wash ) secepat mungkin. Ini akan
melonggarkan dan menghapus sebagian besar cat kecuali telah kering selama lebih dari satu hari. Jika pada
saat mencuci mobil cat tidak mau hilang, maka biarkan air pada kendaraan mengering, lalu kemudian
semprotkan residu cat dengan WD-40, dan biarkan selama 1-2 jam kemudian cuci kembali. WD-40 akan
menghaluskan  cat yang menempel tanpa merusak cat kendaraan. Jika terdapat konsentrasi berat, ulangi
prosedur WD-40.

Untuk akumulasi atau cat yang berat yang telah dikeringkan selama beberapa hari, gunakan lapisan Vaseline
dan biarkan semalam. Keesokan harinya, cuci kendaraan dengan tekanan udara di pencucian mobil; untuk
menghilangkan cat. Apabila cat belum hilang semua, ulangi lagi prosedur ini.

JANGAN gosok cat penutup dengan larutan pembersih! Ini AKAN merusak cat penutup.

Setelah membersikan cat yang menempel di kendaraan, kemudian mobil di wax dengan wax yang berkualitas
untuk menutup cat.

Panduan Pemecahan Masalah

Kegagalan Pengikatan Cat: Perubahan Warna Cat/ Jejak Ban pada Cat:
Pembersihan yang tidak tepat sebelum instalasi. Cat lalu lintas jalan raya yang digunakan pada

kebanyakan tempat parkir.
Tidak dibersihkan dengan tepat dan terlewati. Jenis cat ini dipasang menggunakan manik kaca.
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Kegagalan Pengikatan Cat pada Beton: Kegagalan Pegikatan Cat pada Aspal:
Senyawa pemadatan beton tidak dihilangkan Permukaan yang tidak dibersihkan dengan benar
dari dek jembatan sebelum aplikasi. sebelum aplikasi

ss

Premature Bead Loss:
Incorrect or no bead coating on glass beads.

Low Reflectivity Numbers:
Overlapping layers of paint are built up
beyond acceptable limits. Should be
removed prior to new paint application.
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Pemadatan Aspal:
Cat dipasang terlalu tebal dalam aplikasi pertama

Manik-manik Gulung:
Kecepatan aplikasi terlalu cepat. Manik-manik
tergulung didalam cat, dimana seharusnya
manik-manik berada diatas cat.

Overspray on Glass Beads:
Manik – Manik kaca terlalu dekat
dengan aplikasi cat. Jumlah reflektifitas
akan rendah, namun penyemprotan
yang berlebihan akan hilang seiring
waktu.
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1. Ruang Lingkup

Tujuan dari panduan ini adalah untuk menjelaskan secara detil prosedur dan kondisi pemasangan yang
direkomendasikan untuk memperoleh hasil terbaik dari produk marka jalan Termoplastik

2. Definisi

Bahan untuk marka jalan termoplastik merupakan bahan yang  100% bebas dari pelarut padatan yang
diaplikasikan dalam bentuk cairan panas untuk permukaan jalan.
Bahan ini disuplai dalam bentuk bubuk yang dikemas dalam karung plastik 25 kg atau “kantong besar”
yang berukuran 500 kg atau 1000 kg. Bahan ini dilelehkan dalam alat pemanas terlebih dahulu sebelum
dipindahkan ke peralatan aplikator. Bahan tersebut dapat aplikasikan dengan menggunakan :

Secara manual dengan tangan – proses PERATAAN (SCREED)
Menggunakan Mesin – Proses PENYEMPROTAN (SPRAY), PERATAAN (SCREED) dan EXTRUSI

3. Kondisi Jalan/Substrat

Persiapan permukaan jalan  sangatlah penting untuk memastikan bahwa garis-garis tersebut melekat
dengan kuat. Hal ini bergantung juga kepada apakah ini diaplikasikan pada permukaan yang baru ataukah
merupakan pembaruan terhadap garis-garis yang sudah ada.

Permukaan maupun garis-garis yang lama harus dalam kondisi yang baik  untuk menghindari peretakan
atau pengikisan secara dini. Jika garis-garis yang sudah ada memiliki ketebalan yang signifikan, yakni
lebih dari 5mm dari tekstur jalan, maka garis-garis yang lama harus dihilangkan sebelum pembuatan
marka jalan yang baru. Hal ini untuk memungkinkan pembuatan marka jalan yang diperbolehkan, yakni
kurang dari 6mm dari keseluruhan permukaan jalan. Jika agregat/bahan campuran permukaan jalan
terlihat, maka penghapusan garis-garis yang lama umumnya tidak perlu dilakukan.

Permukaan jalan harus benar-benar kering dan bebas dari kotoran ataupun garam penghancur es.
Sebelumnya, substrat yang kotor juga harus dibersihkan secara menyeluruh untuk memastikan
pembentukan ikatan yang kuat antara garis yang baru dan garis yang sudah ada maupun dengan
permukaan jalan.
Permukaan jalan yang lembab juga  harus benar-benar dikeringkan dengan pengering yang berkecepatan
tinggi. Pengeringan yang tidak optimal akan memungkinkan kelembaban masuk kembali ke garis dan
mengurangi pelekatan setelahnya.

Penghapusan garis-garis yang lama harus dilakukan dengan tombak termal atau alat scabbling, dengan
mempertimbangkan efek samping yang ditimbulkan terkait dengan proses-proses yang dijalankan seperti
kebisingan, debu, asap dan partikel-partikel lainnya yang terbawa udara.

Tekstur permukaan yang ada harus selalu dipertimbangkan. Ketika mengaplikasikan garis pada
permukaan yang baru  dengan tekstur bergelombang atau negatif seperti pelapisan jalan, aspal berpori
atau SMA, maka pencadangan untuk pemakaian bahan tambahan harus dilakukan. Hal ini juga berlaku
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untuk garis yang dibuat pada permukaan jalan yang bertekstur anti gelincir.
Pemakaian dasar cat /primer harus digunakan bila garis-garis dibuat pada beton. Hal ini juga harus
dipertimbangkan untuk pemakaian pada permukaan aspal yang halus ataupun yang sudah tua dengan
batu yang sangat mengkilap. Permukaan beton yang baru saja diletakkan tidak diperbolehkan dilapisi
selama 4 minggu untuk menghindari reaksi dengan bahan pengawet beton. Bahan pengawet yang tidak
hilang dengan sendirinya oleh aktivitas lalu lintas, harus dihilangkan dari permukaan beton sebelum
pengaplikasian Termoplastik.

Cat dasar juga harus digunakan ketika menerapkan marka termoplastik di atas cat. Sistem cat dasar
tersedia dari Prismo. Literatur teknis yang tepat harus dikonsultasikan.

Suhu udara / tanah harus 5 ° C atau lebih saat proses aplikasi untuk memastikan pelekatan penuh produk.
Pengering yang berkecepatan tinggi harus digunakan dalam kondisi cuaca dingin untuk memastikan
terbentuknya ikatan fisik antara marka jalan dengan substrat sebelum bahan menjadi dingin.

4. Penanganan dan Persiapan Bahan

Kualitas bahan dan kualitas yang tepat dari manik-manik kaca sebaiknya dipilih sesuai dengan syarat-
syarat tercantum dalam kontrak.

Operator aplikasi haruslah memiliki pelatihan keselamatan yang memadai sebelumnya untuk menangani
material plastik yang panas dan berhati hati ketika menggunakan sistem dengan tekanan gas. Operator
harus menggunakan sepatu pengaman yang terbuat dari kulit, jaket/ celana/baju panjang atau baju kerja
(coverall), rompi dengan warna menyala, dan sarung tangan yang tahan panas. Pelindung wajah dan mata
juga harus digunakan saat proses penuangan atau pemindahan bahan panas.

Kedua bahan termoplastik dan manik-manik harus disimpan dalam kondisi benar-benar kering dan
dijauhkan dari sinar matahari langsung. Palet-palet bahan tidak boleh disimpan lebih dari 2 tingkat untuk
menghindari pemadatan akibat tekanan.

5. Perlengkapan Pelaksanaan

Pastikan pemanas awal dalam keadaan kosong sebelum menggunakan bahan dengan kualitas /grade
yang berbeda, adanya kontaminasi dari residu kualitas marka jalan yang berbeda dapat memiliki efek
merugikan pada kinerjanya.

Tempatkan seluruh kantong (isi dan kantong lelehan) ke dalam pemanas awal. Sebagai awalan, masukkan
kantong sampai pemanas awal terisi hingga kurang lebih 30%. Panaskan dan aduk sampai bahan
mencair. Kemudian tambahkan secara bertahap kantong-kantong dengan jumlah yang semakin banyak
sesuai yang diinginkan.

Biarkan isi dari pemanas awal mencair hingga sepenuhnya dan mencapai suhu yang sesuai, dan pastikan
bahwa semua komponen telah tercampur merata, tersebar dan tidak ada gumpalan yang muncul. Hindari
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'pengisian ulang' pemanas awal untuk mencegah kontaminasi bahan homogen dengan partikel yang tidak
meleleh.

Pastikan bahan tersebut dalam kisaran suhu aplikasi antara 190-210 ° C untuk pengaplikasian dengan
mesin atau 170-190 ° C untuk aplikasi perataan manual (screed). Sesuaikan suhu pengaplikasian bahan
dan pengaplikasian manik-manik untuk mendapatkan pelekatan manik-manik yang sempurna (idealnya
sekitar 60%). Masukan alat termostat tusuk manual ke dalam sampai bagian pembaca suhu terendam
material untuk mendapatkan pembacaan suhu karena termostat pemanas awal mungkin tidak selalu
memberikan indikasi suhu aplikasi yang akurat.

Jangan panaskan material melebihi suhu yang dianjurkan – Suhu pemanasan maksimum yang aman
adalah 230°C. Kelebihan panas akan menurunkan daya kilap produk dan kelebihan panas yang
berkepanjangan akan mengakibatkan degradasi pada sistem pengikat, yang secara drastis menurunkan
kemampuan bahan-bahan.

Ada tiga metode aplikasi utama untuk bahan termoplastik: mesin penekan atau mesin penyemprot dan alat
screeding/ perataan.

Peralatan EKSTRUSI umumnya digunakan untuk pekerjaan yang lebih besar. Ada berbagai jenis mesin
untuk proses ini namun perbedaan utama diantara mesin-mesin tersebut adalah apakah tangki aplikator
bertekanan atau tidak. Tangki yang bertekanan secara keseluruhan dikelilingi oleh jaket minyak dan suhu
bahan dapat dikendalikan. Tangki yang tidak bertekanan umumnya hanya memiliki pemanas berbentuk U
di sekitar tangki, sehingga suhu bahan mungkin lebih bervariasi. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa
suhu aplikasi menggunakan thermostat tusuk manual dengan cara seperti yang dijelaskan sebelumnya.

 Tingkat manik-manik permukaan harus disesuaikan dengan tingkat cakupan dari 250 sampai 300 g /
m².

 Tingkat aplikasi umumnya sedikit lebih lambat daripada proses semprot . Kecepatan kendaraan
aplikator harus antara 3 - 4 mph. Aplikasi yang lebih cepat tidak dianjurkan karena hal ini akan
mengurangi lebar dan menyebabkan peningkatan risiko kekosongan pada marka garis yang dibuat,
sehingga penampilan garis tidak rapih dan kinerja berkurang. Tingkat output plastik harus cukup untuk
menghasilkan tebal marka sebesar 3mm sebelum pemberian manik-manik.

 Lengan ekstruder harus dikosongkan dari bahan jika mesin menunggu dalam jangka waktu yang lama
karena sistem pemanas di sekitar lengan dapat mengakibatkan overheating pada materi-materi yang
akan ditampung di sini.

 Kendaraan harus dipelihara untuk memastikan bahwa plastik dapat dijaga pada suhu konstan dalam
tangki sejauh mungkin dan diaplikasikan dengan corong aplikasi yang dapat menghasilkan garis yang
tegas dan kering.
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Peralatan PENYEMPROTAN umumnya yang digunakan untuk pekerjaan lebih besar/output tinggi. Ada
berbagai jenis mesin untuk proses ini namun perbedaan utama antara mereka adalah apakah tangki
aplikator bertekanan atau tidak.

Tangki bertekanan yang seluruhnya dikelilingi oleh jaket minyak dan suhu bahan bisa dikendalikan. Materi
yang diaduk di dalam tangki dengan pengayuh yang digerakkan oleh mesin. Bahan berada dibawah
tekanan oleh saluran yang dipanaskan sampai pada ujung semprot. Cairan panas dikeluarkan dari jet di
ujung penyemprot dan atomisasi udara disemburkan untuk membantu menyebarkan bahan dan
membentuk “kipas” semprot.

Tank yang tidak bertekanan dapat memiliki pengaduk vertikal atau horizontal dan dilengkapi dengan jaket
minyak. Bahan ditekan masuk sepanjang saluran yang dipanaskan melalui sistem pompa ke arah kepala
penyemprotan. Pompa biasanya memiliki desain khusus untuk mengatasi sifat abrasif dari bahan
termoplastik. Material keluar dari ujung penyemprotan di mana udara jet disemburkan untuk menyebarkan
material dan membentuk “kipas” semprot.

• Manik-manik permukaan harus diaplikasikan oleh penembak manik yang cocok. Total tingkat manik
harus sekitar 250 sampai 300 g / m².

• Tingkat pengaplikasian dapat disesuaikan dengan lebar dan ketebalan garis yang disyaratkan.
Kecepatan kendaraan aplikator biasanya antara 3 - 4 mph. Pengaplikasian yang lebih cepat
dimungkinkan terutama jika penyemprotan tipis diperlukan misalnya untuk ketebalan 1.5mm atau 1mm.
Perhatikan bahwa kecepatan tinggi memerlukan konsistensi yang baik dari output dan pola kipas, jika
tidak kualitas garis dapat dikurangi.

• Hindari menahan bahan panas pada tangki tekanan untuk jangka waktu yang lama karena hal ini dapat
mengakibatkan bahan menjadi terlalu panas.

• Kendaraan harus dijaga untuk memastikan bahwa bahan termoplastik dapat dipertahankan pada suhu
yang tepat dalam tangki aplikasi.

Peralatan Perataan / SCREED yang digunakan untuk pekerjaan yang lebih kecil seperti
pembuatan logo, huruf dan tanda-tanda persimpangan. Sebuah kotak screed/ PERATAAN standar
digunakan untuk mengaplikasikan garis ke permukaan. Manik-manik permukaan harus diapliksikan
dengan sangat cepat setelah kotak screed memastikan pelekatan pada garis. Dan harus dilakukan pada
kisaran sekitar 400 g / m².
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6. Pengontrolan Proses

Proses pengaplikasian harus dipantau terus menerus untuk memastikan bahwa semua parameter aplikasi
dioptimalkan setiap saat. Termasuk suhu dari bahan dalam pemanas awal, mesin aplikator dan mesin
ladam.

• Tingkat output bahan harus disesuaikan untuk menjaga ketebalan garis dan lebar yang optimal karena
ini mempengaruhi kinerja produk jadi. Ketebalan nominal untuk garis yang diekstrusi dan diratakan
harus 3mm. Proses penyemprotan 2mm cocok untuk daerah lalu lintas berat dan 1.5mm untuk tingkat
yang lebih rendah dari lalu lintas dan pelapisan ulang tanda yang sudah ada.

• Kecepatan kendaraan aplikator juga harus dijaga sekonstan mungkin karena ini juga memiliki efek pada
ketebalan garis yang diletakkan. Sebuah kecepatan antara 3 sampai 4 mph harus dipertahankan.

• Manik permukaan harus diaplikasikan sedemikian rupa untuk mencapai tingkat pelekatan yang sesuai
pada permukaan  yaitu sekitar 60%.

• Faktor angin dingin juga harus diperhitungkan untuk menghindari pendinginan bahan ketika
pengaplikasian.

7. Kontrol Kualitas / Kinerja

Pemantauan dan Pengontrolan tertutup proses pengaplikasian lapisan marka akan mengoptimalkan
kinerja tanda termoplastik.

Suhu aplikasi dan tingkat aplikasi manik menentukan retroreflectivitas/ daya pantul cahaya dan ketahanan
anti gelincir dari produk jadi.

Temperatur yang tinggi memberikan hasil akhir yang halus dan pelekatan yang berlebihan dari manik-
manik. Hal ini akan menghasilkan retroreflectivitas rendah dan ketahanan terhadap tergelincir .

Suhu rendah akan memberikan kualitas akhir yang buruk, pelekatan manik-manik permukaan yang kurang
mencukupi . Hal ini dapat mengakibatkan daya tahan rendah dan mengurangi kinerja retroreflective.

Kontrol pemanas memastikan pencahayaan produk dan Qd (luminan di bawah pencahayaan yang baur)
dan warna tidak memburuk.

Team pekerja harus tetap menjaga Lembar Laporan Harian secara terperinci untuk melaporkan informasi
seperti nomor batch bahan dan kondisi lokasi.
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Lampiran: Panduan Pemecahan Masalah – Pengaplikasian Mesin
PERSOALAN/MASALAH ALASAN TINDAKAN PERBAIKAN

SEMPROTAN
‘cat blobor’ dan garis
gabungan yang kurang baik

Buruknya pola
semprotan daya lekat
rendah serta Suhu yang
terlalu rendah

Meningkatkan temperatur/suhu
meningkatkan tekanan
semportan

Tampilan garis kurang rata Pola Semprotan  buruk
Hembusan yang yang
tidak tepat dari
semprotan
Jet rusak/ tersumbat

Jet yang tersumbat
Jet yang usang

Atur udara atomising

Bersihkan jet (pemancar)
Ganti jet (pemancar)

Penyemprotan yang
berlebihan

Tekanan terlalu tinggi Atur tekanan bahan/material
Atur  tekanan udara

TEKANAN/ Extrusi
Batas tepi kurang jelas Ujung aplikator yang

tersumbat
Suhu terlalu rendah

Bersihkan ujung  kepala
penyemprot atau ganti filter
Sesuaikan suhu

Garis berlubang atau rusak Bahan terkontaminasi
Filter tersumbat
Mesin terlalu cepat
untuk output rate

Bersihkan / ganti filter

Pelankan mesin atau
tingkatkan output dari ujung
aplikator

Material terlalu tipis Tingkat output
(pengeluaran) yang tidak
cukup

Tingkatkan kecepatan bor /
kurangi laju kendaraan

MANIK PERMUKAAN DAN
TAMPILAN
Reflektivitas rendah Manik-manik tidak cukup

Terlalu panas sehingga
manik tenggelam
Manik-manik tidak
menyentuh garis

Naikan tingkat manik-manik
Kurangi suhu

Atur penembak manik-manik

Reflektivitas tidak rata Penyemprot manik
tersumbat atau
mengeluarkan material
tidak merata

Bersihkan dan atur ulang ulang
penyemprot

Permukaan halus Bahan/Material terlalu
panas
tidak ada perawatan
permukaan

Kurangi temperatur
Atur penyemprot/ alat
penembak
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Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan

Karena ini adalah sistem aplikasi manual, maka berikut adalah peralatan dan perlengkapan yang
diperlukan:

1. Alat untuk meratakan (trowel/ roller)
2. Alat peniup udara (blower) atau sapu
3. Alat pengaduk adonan (Pneumatic Mixer)
4. Pita/Plester Penanda (Marking Tapes)
5. Mesin Manik Kaca (Glass Beads Dispense/ Air Hopper)

Catatan: Diperlukan penyemprot air bertekanan tinggi ( high pressure water jet ) untuk menghilangkan sisa minyak dari  jalan
yang baru diaspal . Berikan waktu agar permukaan jalan kering dengan sempurna

Bahan  / Material Penaburan
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Jenis bahan penaburan (material broadcast) yang tersedia telah bertambah dalam beberapa tahun terakhir.
Bahan penaburan untuk tujuan anti-selip harus dipilih berdasarkan kebutuhan ketahanan anti selip.
Misalnya, kuarsa ukuran 0,5-1 mm sudah mencukupi untuk digunakan di daerah yang umumnya dilalui
oleh  pejalan kaki dan kendaraan ringan . Sedangkan untuk jalan raya, kuarsa tidak akan memberikan
kekuatan yang diperlukan untuk menahan tekanan dari kendaraan berat. Pada skenario ini, bauksit yang
dikalsinasi berukuran 2-3 mm, atau mineral dengan kekuatan tinggi lainnya akan lebih efektif. Dalam kedua
kasus, 60% dari campuran agregat harus tertanam dalam pelapisan dasar.

Untuk lebih meningkatkan fitur keamanan sistem kami, klien dapat memilih untuk menaburkan manik-manik
kaca yang cocok pada lapisan akhir, untuk mendapatkan kemampuan reflektif. Sistem kami memiliki
kemampuan retensi manik-manik kaca yang sangat baik. Untuk lebih meningkatkan durasi retensi,
gunakan manik-manik kaca yang dilapisi methacrylsilane.

1-3mm Guyanan
Bauxite

1-3mm Dark
Chinese Bauxite

2mm Green
Granite

3mm Green
Granite
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Ennis-Flint® Metil Metakrilat (MMA) – Sistem Pelapisan Warna Pergesekan Tinggi (High Friction/Color
Surfacing ) adalah sistem pelapisan yang sangat tahan lama, berdasarkan teknologi 2K methyl
methacrylate (MMA), yang dirancang untuk penggunaan pada jalur sepeda, jalur pejalan kaki, jalur bus,
jalur anti – selip tinggi, dll. Dirancang khusus untuk tujuan tersebut, produk ini menghasilkan fleksibilitas
tinggi, ketahanan dinamis terhadap beban dan pemakaian. Sistem yang sangat tahan lama ini juga memiliki
perlindungan UV, daya tahan anti luntur yang baik, dan tidak mudah kotor.

Dua komponen sistem (bahan resin dan zat pengeras) ini seperti yang akan Anda pelajari dalam panduan
ini, mudah diaplikasikan dan memerlukan waktu yang singkat untuk kering dan melekat dengan sempurna.

Bahan Kemasan
Ennis-Flint® Methyl Methacrylate (MMA) - Sistem Perwarnaan Permukaan / Gesekan Tinggi (Pelapisan
atas dan pelapisan dasar) tersedia dalam kontainer 20 liter. Berat bersih material 25 kg per kontainer.
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Penggunaan – Persiapan Permukaan Permukaan

Sebelum digunakan, pastikan bahwa area kerja kering dan bebas dari minyak, oli, kotoran, kerikil, trotoar
yang mengelupas, bahan pelapis, atau material terlepas atau material asing lainnya. Gunakan blower
udara atau bahkan sapu biasa untuk memastikan area kerja sudah bersih . Ukurlah dan tandai area kerja
yang akan dilapisi menggunakan pita/plester penanda. Hal ini untuk memastikan tepian yang bersih dan
lurus ketika pekerjaan selesai.

Lapisan Pertama (1) : Lapisan Dasar

Setelah membuka wadah untuk lapisan dasar, aduk dengan baik material dengan mixer pneumatik.
Setelah itu, takar dan tuangkan jumlah bahan pengeras yang diperlukan ke dalam wadah (baca teknik
pengunaan untuk kuantitas bahan pengeras yang direkomendasikan). Aduk bahan pengeras dengan
kecepatan tinggi. Pastikan bahwa bahan pengeras sepenuhnya tercampur rata. Hal ini dapat dipastikan
dengan menggerakan - gerakan mixer dalam kontainer. Aduk selama kurang lebih 1-2 menit.
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Setelah pencampuran, segera tuangkan bahan ke area kerja. Ratakan bahan di seluruh area yang ditunjuk
dengan alat perata (trowel) atau alat gilas (roller). Sistem ini memiliki kemampuan meratakan sendiri
dengan baik, dan menjamin lapisan penutup yang rata dan halus sepanjang waktu.

Teknik Pengaplikasian: Kuantitas Pengeras
Daftar bahan pengeras yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:
Jumlah yang disarankan dari bahan pengeras adalah antara 0,5 sampai 3% dari berat total bahan. Tabel di
bawah ini menggambarkan Pot Life (waktu antara kemasan cat dibuka sebelum pemakaian) dan Setting
Time.

Suhu (°C) Pengeras

( berat dalam %)

Pot Life (menit) Waktu Pemulihan
(menit)

10> 3.0 15 55

20> 1.5 10 45

30> 0.7 15 40

CAKUPAN PRODUK: 2.1kg untuk 1.6 – 2.0mm lapisan dasar
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Lapisan Kedua: Penaburan Bahan Campuran/Agregat

Segera setelah menyebarkan bahan, taburi lapisan dasar dengan agregat yang diinginkan. Lapisan Dasar
harus ditutup sepenuhnya dengan agregat. Jangan khawatir akan adanya kelebihan atau pemborosan
agregat, karena bisa disapu dan digunakan kembali. Penting bahwa seluruh permukaan tertutup secara
menyeluruh. Hal ini untuk memastikan permukaan akhir yang indah. Biarkan bahan/material mengeras
(lihat pengaturan waktu). Jangan biarkan pejalan kaki atau lalu lintas masuk ke dalam area kerja. Setiap
gangguan dapat mempengaruhi proses pengeringan dan pelekatan yang pada gilirannya mungkin
berdampak buruk pada daya tahan produk.

Menandai / Plester Petunjuk
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CAKUPAN PRODUK: 0.9kg untuk 0.6mm lapisan atas

Gunakan plester penutup atau plester secara umum untuk menandai bagian tepian, hal ini untuk
memastikan tepian bersih dan lurus ketika plester dilepas. Plester penanda harus digunakan baik untuk
lapisan dasar maupun lapisan atas. Plester/ pita yang fleksibel akan melekat lebih baik pada kontur
permukaan dibandingkan dengan pita penutup yang tebal dan kaku.

Lapisan Ketiga: Lapisan Atas

Setelah lapisan dasar telah kering dan melekat sempurna, lapisan atas sudah dapat diaplikasikan.
Gunakan alat peniup udara (blower) atau sapu untuk menghilangkan sisa  agregat yang berlebih dari tahap
penaburan. Tutup pinggirnya lagi dengan plester penanda. Saat pemeriksaan visual awal pada material,
akan jelas terlihat bahwa tidak sepekat lapisan dasar. Lapisan atas memiliki konten bahan pengisi yang
lebih rendah untuk mencapai lapisan 0,6 mm,sebagaimana yang direkomendasikan. Aduk lapisan atas
terlebih dahulu sebelum memasukan bahan pengeras. Setelah bahan pengeras masuk, campur dengan
baik selama 1-2 menit dengan kecepatan tinggi.

Kerjakan dengan cepat, tuangkan bahan lapisan atas ke area kerja. Gunakan alat perata (trowel) atau alat
gilas (roller), ratakan bahan di seluruh area kerja. Ketebalan yang dianjurkan adalah 0,5 mm, pastikan
permukaan agregat harus masih tampak/ timbul. Permukaan yang halus menandaka adanya penumpukan
bahan pelapis atas yang berlebihan jumlahnya / tidak merata di area tersebut. Setelah area kerja terlapisi
secara merata, lepaskan plester penanda. Area dapat dibuka untuk para pejalan kaki atau lalu lintas
setelah lapisan atas telah kering dan melekat sempurna.
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Hal-hal yang harus dihindari
 Penggunaan langsung ke beton tidak dianjurkan tanpa adanya lapisan primer. Beton baru

membutuhkan setidaknya 28 hari untuk mengeras sebelum pengaplikasian. Setiap penyinteran
semen harus dihilangkan sebelum penerapan dengan penggilingan atau shot blasting.

 Suhu penerapan lebih dari 40 derajat Celsius atau kurang dari 5 derajat Celsius harus dihindari karena
dapat mengakibatkan rusaknya pengerasan

 Penerapan di jalan yang baru diaspal tidak dianjurkan. Periode pemeliharaan selama 4 minggu untuk
membersihkan permukaan yang terkontaminasi dan minyak bitumen dianjurkan. Dalam kasus di
mana hal tersebut tidak dapat dihindari, disarankan agar permukaan disiram air dengan tekanan
penyemprotan yang tinggi dan dibiarkan kering sebelum pekerjaan dilakukan.
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