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3M™ Flexible Median Marker 
Untuk mengetahui informasi teknis 3M terbaru agar berhasil menggunakan produk ini,
mohon dibaca petunjuk dalam buletin ini.

 

Deskripsi Produk: Flexible Median Marker (FMM)  

Flexible Median Marker terbuat dari kombinasi material termoplastik dengan sifat yang tangguh,
tahan benturan dengan struktur berbentuk U yang dapat memantulkan kembali. Lembaran reflektif kuning
fluorescent dalam FMM dapat menandai median dan meningkatkan visibilitas selama malam hari.

             
Tampilan Siang Hari Tampilan Malam Hari 

Product Features:  

Fitur Kelebihan Manfaat

Struktur desain inovatif
yang menyerupai api 

Tampilan visual yang
lebih baik Meningkatkan visibilitas malam selama berkendara

Badan Termoplastik yang Fleksibel Pantulan kembali saat
terjadi tabrakan

Dapat mengurangi vandalism dibanding reflektor besi
Dampak apabila seseorang tersandung median yang lebih kecil

 
 

Pemasangan 90 Derajat
Vertikal untuk Median Meningkatkan reflektivitas Reflektivitas tinggi memberikan tampilan yang

lebih baik untuk pengendara

Lembaran Reflektif XI DG3
yang fluorescent

Visibilitas jarak jauh saat
siang dan malam hari 

Memberikan jawaban yang lebih lama untuk
berkendara yang lebih aman  

Memiliki tumpuan seperti RPM Waktu pemasangan
yang lebih sedikit

Meningkatkan produktivitas sehingga dapat mengurangi
biaya tenaga kerja

Tumpuan yang kecil FMM dengan tumpuan
yang sempit

Pemasangan yang  mudah pada median dengan lebar
yang kecil sehingga mengurangi konsumsi epoksi

 
 

Lembaran reflektif dengan
Edge Sealed

Tahan kerusakan terhadap
lembaran reflektif yang
lepas

Daya tahan dan usia layanan reflektifitas yang tahan lama

Teknik Material Termoplastlik
dengan Kualitas Terbaik Penampilan yang lebih baik Daya tahan yang lebih lama

Dimensi:  
Tinggi Keseluruhan : Min. 181 mm 
Lebar Keseluruhan : Min. 120 mm 
Ketebalan : Min. 6.5 mm 
Kedalaman Shank : Min. 30mm 
Diameter Shank : Min. 20mm
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Karakter Lembaran Reflektif :  

Flexible Median Marker harus memiliki lembaran retro-reflektif berwarna kuning berbentuk U dengan
area reflektif berukuran minimum terbuka 75 cm2. Lembaran reflektif harus sesuai dengan Tipe XI kuning
fluorescent sesuai IRC 67 2012 dan ASTM D4956-11. Laporan uji pihak ketiga untuk lembaran reflektif
harus diserahkan dengan informasi produk.

Koefisien minimum refleksi retro (Ra) harus sesuai tabel di bawah ini:

Minimum Koefisien Awal Retro-refleksi (RA) untuk lembaran retro-reflektif yang
digunakan dalam Median Marker (cd / lux / m2 ) (sesuai spesifikasi ASTM D4956
tipe XI).

Sudut Observasi Sudut Masuk
(°) (°)

 
Lampu Pijar Kuning

0.2 -4 350 

0.2 +30 130 

0.5 -4 250 

0.5 +30 90 

1.0 -4 72 

1.0 +30 27 

Lembaran reflektif-retro harus berada di kedua sisi Flexible Median Marker dan harus bertepi dalam
lindungan tanpa tepi terbuka yang akan mencegah pengangkatan tepi, vandalisme, kerusakan lembaran
reflektif, dll. Tepi lembaran tidak boleh mudah keluar dengan meletakkan paku, benda tajam, dll.
Logo pabrik harus timbul pada kedua sisi.

Pemasangan – Flexible Median Marker harus dipasang dengan kombinasi perekat epoksi dan
grouting/pengeboran yang direkomendasikan oleh pabrik sesuai panduan pemasangan pada
halaman berikutnya.
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Petunjuk Pemasangan dan Aplikasi 

 

Flexible Median Marker 3M™ harus diterapkan pada media beton atau benda padat yang
dibangun dengan benar. Sistem perekat epoksi 3M dari 3M harus digunakan untuk memperbaiki
Flexible Median Marker. Kombinasi epoksi grouting (bor) yang tepat akan membantu aplikasi dan
epoksi lebih baik dengan memberikan dukungan yang tepat.

Kondisi dan persiapan permukaan : 

Permukaan harus bersih, kering, dan harus dibersihkan dari kotoran/debu sepenuhnya.

3M Epoxy Adhesive System : 

Sistem perekat Epoxy 3M memiliki komponen di bawah ini:  

 Bagian A - Resin – paket 1 Kg
 
Bagian B - Pengeras – paket 1/2 Kg
 
Bagian C - Pengisi - paket 3 Kg

 

Metode Pencampuran dan Aplikasi : 

 Campur Bagian B di Bagian A dalam wadah yang disediakan kemudian tambahkan Bagian C
secara perlahan untuk membentuk pasta yang kental (Rasio Total 1B: 2A: 6C).

 Tahan wadah sekitar 90 menit, tergantung keadaan suhu sekitar dan jumlah campuran.
 Atur waktu 4-5 jam tergantung keadaan suhu sekitar.  

Prosedur Aplikasi �Flexible Median Marker:  

 1.  Periksa kondisi permukaan sebelum pengaplikasian.
2. Ukur dan buat interval penanda pada median untuk grouting/pengeboran. 
3. Bor lubang dengan kedalaman minimum 22 mm dari kedalaman 35 mm pada titik
    yang ditandai seperti ditunjukkan dalam gambar A.
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4. Bersihkan permukaan dengan sapu atau dengan peniup udara seperti yang ditunjukkan
     pada Gambar B.
5. Jika permukaan tidak sesuai dengan undulasi, maka debu/kotoran harus dibersihkan
    dengan logam sikat kawat.
6. Permukaan harus dibersihkan dan bebas membentuk permukaan longgar atau kerikil kecil
     seperti yang ditunjukkan pada gambar C.
7. Oleskan perekat epoxy campuran pada permukaan lubang yang dibor bersih seperti yang
    ditunjukkan pada gambar D. 
8. Tempatkan Flexible Median Marker pada lubang yang dibor dan pegang FMM dari bagian atas
    logo 3M antara ibu jari dan jari lainnya seperti gambar E&F. 
9. Biarkan sistem tetap berjalan selama minimal 4-5 jam setelah aplikasi tanpa mengganggu. 
     Perekat akan pulih setelah 24 jam aplikasi.  

Pemasangan FMM setelah pengeringan/pengaturan epoksi :

               

A B C 

D E F 
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PERINGATAN: 

 
3M tidak bertanggung jawab atas cedera, kehilangan, atau kerusakan yang timbul karena penggunaan
suatu produk yang bukan buatan kami. Di mana referensi dibuat dalam literatur produk yang tersedia
secara komersial dan dibuat oleh pabrik lain. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pengguna untuk
memastikan langkah-langkah penggunaan yang digariskan oleh pabrik.

Pemberitahuan Penting: 

Semua pernyataan, informasi teknis, dan rekomendasi yang terkandung di sini didasari oleh tes
yang kami yakini dapat diandalkan. Akan tetapi, keakuratan atau kelengkapannya tidak terjamin.
Berikut ini dibuat sebagai pengganti semua jaminan dan kondisi tersurat atau tersirat. Penjual dan
produsen wajib mengganti kuantitas produk yang terbukti cacat. Baik penjual ataupun pegawai
pabrik harus bertanggung jawab atas cedera, kehilangan, atau kerusakan secara langsung, khusus,
atau konsekuensial ketika timbul penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan produk. Sebelum
menggunakan produk, pengguna harus menentukan kesesuaian produk untuk penggunaan yang
dimaksud. Pengguna juga menanggung semua risiko dan kewajiban apapun. Pernyataan atau
rekomendasi yang tidak terkandung di sini tidak akan memiliki kekuatan atau efek kecuali dalam
perjanjian yang ditandatangani oleh penjual dan produsen.
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