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- UV-resistent
- Ljusäkta
- RAL & NCS-färger
- Uppfyller C4-Hög
- Uppfyller ISO 12944-5

- Korrosionsskydd
- Fäster på alla metaller
- Lätt att applicera
- Miljövänliga Mal-kode 00-1
- Tunn�lmsacryl
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- Tekniskt Datablad

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

 

 Produktbeskrivning: Vattenbaserad 1-komponent antikorrosionsfärg baserad på styren-acryl copolymer
och zinkfosfat.

   
Användningsområde:  Rostskyddsmålning av metaller och järn.

Produkten kan användas som ett 1-lags system eller som primer. 
   

 Egenskaper:  Mycket god vidhäftning på stål - mycket goda rostskyddsegenskaper mot rost - UV beständig.  

 
 
 

  
Utseende:  Satin, glans ca. 30.  
Färger:  Vit, samt  alla NCS- och Ral färger.  
Emballage: 1 - 5 - 20 liter   
Torrhalt: Vikt % ca. 57, vol % ca. 44  
Volymvikt:  1,3 g/cm³  
 
Övermålning: Beröringstorr - efter ca. 1 timme. 
(20 °C og RF 60%)  Övermålningsbar efter 1 timme. 

     
Brand:  Inte brandfarlig.   
Åtgång:  Ca. 5 m²/l per lag.
 
VOC – innehåll:  max. 60 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
 
 
 
 Arbetsförhållanden: Temperatur > 5 ºC, RF< 80 % 
   
Appliceringsmetoder: Roller, pensel, färgspruta (dysa 013-015) 
 
Förtunning:  Används oförtunnad. Vid användning av färgspruta förtunna med 3 % vatten.    
Rengöring av verktyg: Vatten 
 
Speciell information: Blandas väl innan användning.      
Underlag: Underlaget skall vara fritt från rost och fetter (norm Sa2 eller St2) samt att underlaget är torrt

och fritt från annan lös smuts.
 
 

 
  

 

 

  

Teknisk data 

Bruksanvisning

Behandlingssystem 

 

 
     
Transport koder: ADR-klassi�cering: Måling; 9;III / UN-kode: 3082  
Lagring: Minst 24 månader, under förutsättning att produkten förvaras i väl tillsluten 

originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats. 
Ansvar:  

  

Övriga upplysningar

  

 

 

Kategori: 

Industrimåling 

C2 låg C2 medel C2 hög

80 µ 270 µ220 µ140 µ 180 µ 120 µ 160 µ 200 µ 240 µ

C3 låg C3 medel C3 hög C4 låg C4 medel C4 hög

Maj 2006

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. 


