
Antiox - Beskrivning

- UV-beständig
- Ljusäkta
- RAL och NCS färger

- Korrosionsskydd
- Miljövänliga Mal-kode 00-1
- Uppfyller ISO 12944-5 
  C2 att C5-I och C5-M
- Tjock�lmsacryl

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664



02
 - 

A
nt

io
x 

- Tekniskt Datablad
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Produkt:   Rostskyddande ytbeläggning bestående av vattendispergerade högpoly-
mer.

Användning:   På järn, stål, special legeringar, galvaniserat eller metalliserat järn och stål, alu-
minium, koppar, zink, bly, som rostskydd eller vattentätning. Förtunnad med 25 % 
vatten kan den användas som vidhäftningsprimer på lätt – eller icke porösa ytor som 
t. ex. glas, klinker, betong, keramik och tegel.  

Egenskaper:    Vattentät, elastisk (200 %), slagtålig, fri från bly och lösningsmedel. Utmärkt 
skydd mot rost, väder och många kemikalier.

Teknisk data

Utseende:  Satin matt, glans ca 20.
Färger:  Se färgkarta. 
Emballage:  1 - 5 - 20 kg
Torrhalt:  (ASTM, D1644/a), vikt % ca. 65, volym % ca. 58 (beige grey)
Volymvikt:  (ASTM, D1475, 20° C), 1,26 g/cm³ (beige grey)
Övermålning:   24 timmar (vid 350 µ, RF 60 %, 20°C) med AC Antiox, AC Topcoat F och AC 

Wall-acryl semi gloss.  
Flampunkt:  Ej brännbar (efter DIN 53213)
Åtgång:  Ca. 800 g/m² (= c. 350 µ i torr tillstånd) för maximalt rostskydd.
VOC – innehåll:  max. 5 g/l
Mal-kode:  00-1

Bruksanvisning

Arbetsvillkor:  Temperatur mellan 8 och 55 °C. RF max. 80 %
Roller/pensel:   Oförtunnad som rostskyddsfärg. Förtunnad med ca. 25%  vatten som vidhäft-

ningsprimer, (åtgång ca. 100 g/m²)
Airless:  Munstycke 15-23, vinkel max. 40, tryck max. 200.
Rengöring av verktyg:  Vatten
Speciell information:   Vid inomhus bruk krävs kraftig ventilering. Under arbetets stopp sätts pensel eller 

munstycke i vatten. På nygalvaniserad stål, ny zink, aluminium, rostfritt stål: 
använd förtunnad AC Antiox som vidhäftningsprimer.

Underlag:   Som rostskyddsfärg: använd de vanliga rengöringsmetoderna (avfettning, Sa2 
sandblästring, St2 stål borstning eller högtrycks water jetting WJ2 – min. 1200 
bar). 
Som fästprimer: Ytan skall vara fri från fett, rengjord och slipad, om nödvändigt. 
Gör alltid ett vidhäftningstest.

Övriga upplysningar

Transportkoder:  ADR-klassifi cering: inte / UN-kode: ingen
Lagring:   Minst 24 månader, förutsatt att produkten förvaras i väl tillsluten

originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats.

Ansvar :  De tekniska data vi uppger, liksom våra anvisningar, är alla baserade på uppre-
pade försök och vår erfarenhet. Dom har till avsikt att hjälpa kunden till att hitta 
den bästa arbetsmetoden och uppnå bästa möjliga resultat. Då kundens arbets-
förhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte åtaga oss något ansvar för det 
resultat, som denne uppnår vid använding av vår produkt. All teknisk upplysning 
kan ändras utan varsel, men kommer dock alltid stämma överens med  tidigare
 reviderade datablad, som kan rekvireras på nedanstående telefon nr. 
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