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Raport z zastosowania w praktyce Münster VS

Oznakowanie lądowiska

Projekt, doradztwo, rozwiązanie. Wszystko wspólnie. Dawne lotnisko wojskowe Münster w Goms w miesiącach letnich wykorzystywane 
jest jako lotnisko cywilne dla szybowców oraz ograniczonej liczby lotów samolotów silnikowych. Aby zapewnić ruch lotniczy przez długi czas, 
w sierpniu 2015 zlecono renowację pasa startowego o długości 815 metrów i szerokości 18 metrów. Ze względu na specyfikę pasa startowego 
linie namalowano farbą zawierającą rozpuszczalnik. Firma realizująca zlecenie wybrała produkt Triflex Preco Line 300. Ten system 
oznakowań wyróżnia się odpornością na promieniowanie UV, wysoką obciążalnością i dobrymi właściwościami podczas aplikacji. Ponadto 
Triflex Preco Line 300 aplikuje się bezpośrednio na asfalt, a sam preparat szybko się utwardza.

ZALETY SYSTEMU
TRIFLEX PRECO LINE 300

• Szybkość aplikacji
• Przyczepność na prawie wszystkich podłożach
• Trwałość, elastyczność
• Dobra rozpoznawalność
• Odporność na działanie mrozu, warunków atmosferycznych i soli drogowej
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Wysoka jakość dotyku
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Dane obiektu i wykonawcy

Projekt oznakowanie lądowiska, Münster VS

Inwestor / planista Flugplatzgenossenschaft Münster

Wykonawca STM Markierungen, Visp

Powierzchnia 750 m²

Podłoże asfalt

Elementy systemu Triflex Preco Line 300

Data oddania maj 2018

Poszczególne etapy obróbki:

• Oczyszczenie i wysprzątanie podłoża
• Wstępne oznakowanie powierzchni
• Rozmieszanie preparatu Triflex Preco Line 300
• Nałożenie oznakowania w formie linii za pomocą natryskarki
• Nałożenie farby do oznakowania liczb i pasów za pomocą 

ręcznego pistoletu natryskowego
• Gotowe

Wymogi dotyczące oznakowań:

• Szybkie wykonanie 
• Wysoka odporność mechaniczna
• Całopowierzchniowa przyczepność
• Odporny na warunki pogodowe (UV, IR itd.)
• Krótkie przerwy eksploatacji lotniska podczas wykonania
• Długi czas użytkowania

International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Niemcy
Fon +49 571 38780-708
international@triflex.com
www.triflex.com

Polska
Follmann Chemia Polska Sp. z o.o.
Oddział Triflex Polska
ul. Wyspiańskiego 43 | 60-751 Poznań
Fon +48 61 668 34 45
info@triflex.pl
www.triflex.pl


