Teknisk
Datablad
Roadmark Aqua Matt

MATERIALEBESKRIVELSE

Type

Hurtigtørrende vandig vejstribemaling på basis af akryl.

Anvendelse

Til asfalt, beton og klinker inden- og udendørs.

Anvendelsesområde

Til opmarkering af f.eks. parkeringsbåse.

Egenskaber

God dækkeevne, vedhæftning og slidstyrke
God bestandighed over for gennemblødning fra asfalt.
God skridsikkerhed samt modstandsdygtig over for vand og salt.

Farve og glans

Farve: Hvid og gul
Glans: Mat

BASISOPLYSNINGER VED 23°C, 60% RF

Bindemiddel:
Tørstofindhold:
Anbefalet lagtykkelse:
Tørretid:
Overmalbar:
Flammepunkt:

Akryl
Vol %: ca 77
100 µm pr. lag (130 µm våd)
Ca. 1 time ved 130 µm våd lagtykkelse
Ca. 1 time ved 100 µm tør lagtykkelse
Ikke relevant

FORHOLD VED BRUG

Forbrug

Afhængig af underlagets ruhed, ca. 6-8 m²/ltr

Krav til bunden

Underlagstemperaturen skal være mindst 5°C højere end
dugpunktet
Vandindholdet i underlaget må max. være på 4%
Underlaget skal altid have en trækstyrke på mindst 1,5 MPa.
(15kg./cm2)

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse m ed underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeh older os ret til
ændringer uden forudgående information.
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Temperaturforhold

Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 35°C. Max.
85% RF

Påføring

Pensel eller rulle

Fortynding

Vand.

Rengøring

Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

BRUGSANVISNING
bRU

System

Afrensning til fast ren og bæredygtig bund.
1. lag:Sigmafloor Roadmark Aqua Matt.
2. lag:Sigmafloor Roadmark Aqua Matt.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage

Spand med 5 ltr.

Holdbarhed

6 mdr. ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.
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