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AcryLac

Polylac
Transparent top- og beskyttelseslak

Til beskyttelse af jernfri metaller, ovnenlys m.m.
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Wall-Acryl Semigloss

Cryl Gloss

ProduktGuide

Topcoat Glans 50, 8 og 3
Malkode 00-1

Vejledende produktguide

Topcoat Glans 80, 25 og 5
Malkode 00-1

Monopur Aqua
Topcoat til steder udsat for stor kemisk og fysisk belastning

Malkode 00-1

Antigra�
Transparent antigraffiti beskyttelse

Malkode 2-1

Antikondens
Til steder med hyppig kondensering

Kridering
Til ventilationskanaler og rør, påført gaze m.m.

Malkode 00-1

Topcoat F
Topcoat til områder udsat for høj fugtighed, sod og gasser fra skorstene

Malkode 2-1

11
LuxLak Aqua Gloss

Topcoat Glans 80 og 30
Malkode



ProduktGuide - Beskrivelse

AcryMatic Coating ApS 
Møllehaven 11                                           Telefon  +45 44 92 16 64                     www.acrymatic.dk 
4040 Jyllinge                                                     Telefax   +45 44 92 16 67                       E-mail   acrymatic@acrymatic.dk

 

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

Under udarbejdelse



06
 - 

To
pC

oa
ts

Pr
od

uk
tG

iu
de

 - 
01- Vejledende ProduktGuide

Pr
od

uk
te

r

TopCoats

– Der tages forbehold for trykfejl

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



Wall-Acryl Semigloss  - Beskrivelse

- Topcoat glans 50
- Nem at påføre
- Miljøvenlig Mal-kode 00-1

- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver
- Glans 60 
- Kan også leveres i glans 8 og 3

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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02- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: Vandfortyndbar, halvblank acrylplastmaling til ind- og udvendige vægge. 
   
Anvendelse:  Robust maling til gammelt og nyt murværk, cement, beton, puds, tidligere malede  
  over�ader og som dæklag på AC Antiox. 
 
Egenskaber:  Til indendørs brug:  fremtæder med dekorativ halvblank over�ade, let at rengøre og    

vedligeholde, høj fylde- og dækkeevne, fremragende �ydeegenskaber uden 
løbetendens. 
Til udendørs brug:  særdeles holdbar og glansstabil, uforsæbbar. 
 
  

Udseende:  Halvblank. Glans ca. 50-60  
Farver:  Hvid + pastelfarver (se farvekort).  
Emballagestørrelse: 1 - 4 - 20 liter.   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % 50-53, vol % 35-38  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 ºC), 1,28-1,32 g/cm³   
 
Lagtykkelse:  ca. 125 µ i våd tilstand = ca. 45 µ i tør tilstand (ved 8 m²/liter)  
Tørretider: Støvtør – efter ca. 40 min. (ved 10 m²/liter) 
(20 °C og RF 60%)  Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 2 timer (ved 10 m²/liter) 

 )retil/²m 01 dev( remit 4 retfe seldnahebneg naK 
 .gad 1 retfe – tedræhfa dluF 

    
Flammepunkt:  Ikke brændbar efter DIN53213  
Forbrug:  8-10 m ²/liter per lag  
 
VOC-indhold:  max. 20 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
Arbejdsbetingelser: Min. temperatur 5 ºC, RF max. 80 % 
 
Fortynding:  Vand 
   
Rulle/pensel:  Det anbefales at påføre i 2 lag, brug korthåret rulle. 
 
Airless:  1 lag er i de �este tilfælde tilstrækkelig, dyse 018, tryk 180 bar.  
Sprøjtepistol:    Konventionel sprøjtepistol kan ikke anvendes.      
Underlag: Over�aden skal være tilstrækkelig tør (max. 4 % fugtindhold) og fast. Afrens  

omhyggeligt væggene med stålbørste eller ved højtryksspuling. I tilfælde af alge- 
  vækst påføres først et lag algedræber. På sugende over�ader påføres først et lag 
  AC Uniprim. På meget glatte mursten påføres først et lag AC Antiox, fortyndet 

med 25 % vand. Imprægner efter afrensning gamle kridtede malinger med et lag AC 
Uniprim. Udfyld huller, forsegl revner/fuger med AC Acrylfuge og isoler med AC Antiox 
(fortyndet med 10 % vand). Slib / udglat over�aden og �ern støv.  

  Påfør herefter 1-2 lag AC Wall-acryl semigloss.  
 
   
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ingen / UN-kode: ingen  
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et   

køligt,tørt og frostfrit sted.  
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
  på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til 
  at �nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 
  Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
  ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
  oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
  sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.  

 

Tekniske data 

Bru gsve jlednin g 

Supplerende oplysninger 

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

Jan 2004 



Cryl gloss  - Beskrivelse

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

- Topcoat glans 80
- Nem at påføre
- Miljøvenlig Mal-kode 00-1
- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver
- Glans: 80 
- Kan leveres i glans 25 og 5
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03- Teknisk Datablad

 

 
Produktbeskrivelse: Vandbaseret højglans acrylplastmaling. 
   
Anvendelse:  Til træ samt ind- og udvendige vægge. Som topcoat på AC Antiox m.m. 
 
Egenskaber:  AC Cryl gloss yder en bedre beskyttelse imod vejrpåvirkninger end de �este syntetiske 
  emaljer. God �ydeevne. Stor dækevne. God fyldighed. 

 
   

Udseende:  Højglans. Glans > 80.  
Farver:  Hvid, samt pastelfarver (ved bestilling).  
Emballagestørrelse: 1 – 2,5 - 10 liter   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 48, vol % ca. 34  
Vægtfylde:  1,25 g/cm³  
 
Lagtykkelse:  ca. 100 µ i våd tilstand = ca. 35 µ i tør tilstand (ved 10 m²/l)  
Tørretider: Støvtør – efter 45 min. 
(20 °C og RF 60%)  Modstandsdygtig overfor regn – efter 2 timer. 

 remit 42 retfe seldnahebneg naK 
 .egad 2 retfe – tedræhfa dluF 

    
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  10-12  m ²/l per lag 
 
VOC-indhold:  max. 95 g/l  
Mal-kode:  00-1
 
 
 
Arbejdsbetingelser: Temperatur > 10 ºC, RF< 80 % 
  Påfør aldrig i stærk sol.  
Påføringsmetoder: Ved brug af rulle / pensel anbefales det at bruge AC Cryl gloss ufortyndet. 
  Ved brug af airless fortyndes om nødvendigt med lidt vand. Dyse 18, tryk 180 bar. 
  Brug af konventionel sprøjtepistol er mulig, fortynd med vand.  
Fortynding:  Vand    
Rensning af værktøj: Vand 
 
Specielle bemærkninger: Hvis produktet påføres i fuld solskin eller under for varme forhold, kan man risikere for 

hurtig tørring med dårlig �ydning til følge.      
Underlag:  Malede over�ader  – Påfør direkte på gammel sund maling, blanke malinger rugøres let. 

Ubehandlede over�ader  – På træ påføres et lag AC Cryl mat (vandfortyndbar). – På 
murværk, puds og beton påføres først et lag AC Uniprim. Kridtede/kalkede over�ader 
påføres AC Uniprim efter af rensning med højtryksspuler. 

   
        
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ikke / UN-kode: ingen  
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et  

køligt,tørt og frostfrit sted.  
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
  på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til 
  at �nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 
  Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
  ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
  oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
  sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. 
  

Tekniske data 

Bru gsve jlednin g 

Supplerende oplysninger 

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

Jan 2004 



Monopur Aqua - Beskrivelse

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

- Meget slidresistent
- God vedhæftning
- Nem at påføre
- Opløsningsmiddel-
  resistent

- UV Bestandig
- Farve: Hvid
  Farver på bestilling
- Mal-kode 00-1
- Miljøvenlig

AC Monopur Aqua til 
beskyttelse af alle underlag

Industriprodukt til beskyttelse
af metaller samt til 

overflader/underlag 
udsat for stor kemisk og 

fysisk belastning.     

Vandfortyndbar 
1-komponent topcoat

AC Monopur
Aqua

AC Monopur
Aqua

10L
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- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: Vandfortyndbar én-komponent topcoat på basis af acryl- og polyurethan dispersion.  
   
Anvendelse: Industriprodukt til beskyttelse af metaller samt til over�ader/underlag udsat for stor  

kemisk og fysisk belastning. 
  Bruges som topcoat på AC Antiox og andre korrosionsbeskyttende primere. 
  Til inden- og udendørs brug.  
 
Egenskaber:  Yder en god kemisk og fysisk beskyttelse. Kemikalieresistensliste kan rekvireres. 
   God vedhæftning på galvaniseret stål. 

 
   

Udseende:  Satin  
Farver:  Hvid, samt andre farver på bestilling.  
Emballagestørrelse: 1 - 2,5  - 10 liter   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 53, vol % ca. 39 %  
Vægtfylde:  ca.  1,3 g/cm³  
 
Tørretider:  Berøringstør – efter 2 timer. 
(ved 20°C og RF 60%)  
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 8 m ²/l per lag. Systemforslag kan rekvireres. 
 
VOC-indhold:  max. 85 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
   
Arbejdsbetingelser: Temperatur > 5 ºC, RF max. 80 %. Påføres udendørs i tørvejr. 
   
Påføringsmetoder: Pensel, rulle eller airless (dyse: 013-015). 
 
Fortynding:  Vand    
Rensning af værktøj: Vand 
 
Specielle bemærkninger: Omrør omhyggeligt før ibrugtagning. 
    
Underlag: Over�aden/underlaget skal være fri for rust (norm St2 eller Sa2), a�edtet, tør og fri for 

støv/snavs. 
  Nye underlag skal først behandles med den korrekte primer. 
 
 
 
  
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ikke / UN-kode: ingen  
Lagringsbestandighed: Mindst 12 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et  

køligt,tørt og frostfrit sted.  
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
  på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til 
  at �nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 
  Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
  ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
  oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
  sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. 
  
 
 
 
 

 

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

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

Kan genbehandles efter 4 timer.  

Jan 2006 



Antigra�  - Beskrivelse

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

- Meget slidresistent
- God vedhæftning
- Nem at påføre
- Opløsningsmiddel-
  resistent

- Diffusionsåben
- UV Bestandig
- Farve: Farveløs
- 2 Komponent
- Mal-kode 2-1

Ved brug af AC Antigraff 
fjernes graffiti let med 

fortynder uden at beskadige 
underlaget

Transparent anti-graffiti beskyttelse
af de fleste udvendige overflader,

beton, natursten, mursten, 
træ, forskellige 

belægninger og malinger.  

Let fjernelse af graffiti

AC AntigrafAC Antigraf

5L
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- Teknisk Datablad

 

Produktbeskrivelse: 2 komponent vandbaseret polyurethan acryllak. 
   
Anvendelse:  Transparent anti-gra�ti beskyttelse af de �este udvendige over�ader (beton, natursten, 
  mursten, interiør træ, forskellige belægninger og malinger). 
  Transparent toplak til gulve og vægge, samt alle mulige andre indendørs over�ader.    
Egenskaber:  Farveløs – UV bestandig – fortræ�elig �ydeevne – resistent overfor opløsningsmidler,  
  idet  produktet tillader �ernelse af gra�tien på en let måde – di�usionsåben –  
  meget slidresistent.    
 
  
Udseende:  Farveløs halvblank (satin gloss), glans ca. 35.  
Emballagestørrelse: 2,5 - 5 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % ca. 42,  vol % ca. 40 (2 komponenter)  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 °C) ca. 1,04 g/cm³  
 
Lagtykkelse:  ca. 125 µ i våd tilstand = ca. 50 µ i tør tilstand (ved 8 m²/ltr.)  
 
Tørretider:  Støvtør – efter  ca. 2 timer. 
(ved 20°C og RF 60%)
  Kan genbehandles efter 5 timer (kun ved påføring af andet lag AC Antigra�ti). 

Fuld afhærdet efter 2 dage. 
 

Flammepunkt:  ikke brændbar (efter DIN 53213)  
Forbrug:  5-8 m²/ltr. per lag, afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne.  
 
Potlife:  Ca. 2 timer.  
   
VOC-indhold:  max. 30 g/ltr. (komponent A)  – 0 g/ltr. (komponent B)  
Mal-kode:  2-1 
 
 
 
Arbejdsbetingelser: Temperatur min. 5 ºC, RF < 80 %. Påføres under gode ventilationsforhold. 
   
Specielle bemærkninger: Tilsæt komponent B (lille emballage) fulstænmdigt og progressivt til komponent A  
  (stor emballage) under mekanisk omrøring. Lad blandingen hvile i ca. 5 min. 
  (afskumning). Selv om blandingen efter 2 timer endnu ikke viser sikre tegn på 
  hærdning, er det tilrådeligt ikke at bruge blandingen længere, idet det vil give en nedsat 
  resistens overfor opløsningsmidler og reducere �ydeevnen. Efter brug – luk ikke  
  blandingen lufttæt. Ved et forbrug på mindre end 5 m²/ltr. kan AC Antigra� falme.   
  Følg derfor venligst forbrugsanbefalingerne. 
 
Påføringsmetoder: Alle penseltyper kan bruges. Brug helst en mohairrulle og påfør ufortyndet. 
  Airless: Dyse 011-015, tryk 150-200 bar.  
  Konventionel sprøjtepistol kan anvendes. Påfør da ufortyndet. 
    
Underlag:  AC Antigra� påføres en tør, ren og a�edtet over�ade. Blanke og halvblanke over-  

�ader bør materes først. ved påføring på AC Wall-�ex, skal over�aden først isoleres 
med et lag AC Wall-acryl. Ved genmaling af over�ader beskyttet med AC Antigra�, skal 
over�aden først materes.      
 

    
Transportkoder:  ADR-klassi�cering: ingen / UN-kode: ingen 
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et   

køligt,tørt og frostfrit sted. 
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfol-  
  dige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at �nde den mest hen- 
  sigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger 
  udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved     
  produktets anvendelse. Alle opl ysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i  over- 
  ensstemmelse med sidst reviderede datablad,  som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. 
  

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 4 timer.

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

Jan 2004 



Antikondens  - Beskrivelse

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

- God vedhæftning
- Nem at påføre
- Miljøvenlig 
- Mal-kode 00-1

- Optager kondens
- UV Bestandig
- Farve: Hvid
- Glans Mat

AC Antikondens bruges 
indendørs til ståltage, køkkener, 

garager m.m.

AC Antikondens bruges til 
maling af lofter og vægge, 

som hyppigt er genstand
for kondensering

Det absorberede vand 
frigøres igen når det 

omgivende miljø er tørt.

AC AntikondensAC Antikondens

10L
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Produktbeskrivelse:  Vand bas eret in dendørsmaling . 
   
Anvende ls e:   AC Antikondens bruges til maling af lofter og vægge, som hyppigt er genstand for 

 kondensering. Denne kondensering må ikke imidlertid ikke være vedvarende.
 
Eg en skab er:   AC Antikondens absorberer vand og må derfor ikke overmalers med en anden maling.

Det absorberede vand frigøres igen når det omgivende miljø er tørt.
 
 
   

U dseen de:   Mat 
F arver:  Hvid 
E  mballages tørrels e:  10 liter 
T ørs to�n dho ld: vægt % ca. 39, vol % ca. 27 

V
 

æ gtfylde:   1,20 g/cm ;  

L agty kkelse :  Ca. 420 µ i våd tilstand svarer til ca. 120 µ i tør tilstand (2,5 m²/l)  
G enbe ha ndl ing: Efter 4 timer. 
F lamme punk t:  ikke bræ ndbar  

F orbrug:   2-3 m ²/l  
Mal-kode:  under ud arbe jdelse 
 
 
    
Arbejdsb etin gelser:  T emperatur >  5 ºC, relativ luftfugtighed max.  80 % 
   
S
 

pec ielle bemæ rkninger:  Rengør redska ber med vand. 

R
 

ulle/pens el:   Ufortyndet i 2 lag. 

Airle ss:   Dys e 15. Med ai   rless  kan AC Antikondens påføres i 1 lag.  
Re ns ning a f værk tøj: Vand   
Unde rla g:  Over�aden skal være tør og ren inden påføring af AC Antikondens.
  På jern og stål påføres en vedhæftningsprimer bestående af ufortyndet AC Antiox
  (400 g/m²). På porøse/sugende over�ader påføres AC Uniprim ufortyndet.
   
 
  

 
 
 
 

Supplerende oplysninger

Brugsvejledning 

Tekniske data

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

Transportkoder:  ADR-klassi�cering: ingen / UN-kode: ingen 
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et   

køligt,tørt og frostfrit sted. 
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfol-  
  dige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at �nde den mest hen- 
  sigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger 
  udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved     
  produktets anvendelse. Alle opl ysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i  over- 
  ensstemmelse med sidst reviderede datablad,  som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. 
  

Mar 2003 



Kridering  - Beskrivelse

- God vedhæftning
- Nem at påføre
- Miljøvenlig 
- Mal-kode 00-1
- Glans 15

- Selvslukkende
- UV bestandig
- Farve: Hvid
- Højt Tørstof

AC Kridering bruges til 
ventilationskanaler og rør, 

påført gaze m.m.

AC Kridering er elastisk,
vandafvisende, 100 % 

UV-bestandig.
Dækker ved en påføring. 
Selvslukkende ved brand.

Diffusionsåben.   
  

Prisvenligt produkt som har et 
højt tørstoffindhold

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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Produktbeskrivelse: Vanddispergeret acryl. 
   
Anvendelse:  AC Kridering bruges til ventilationskanaler og rør, påført gaze m.m.  
 
Egenskaber:  AC Kridering er elastisk – vandafvisende – 100 % UV bestandig – selvslukkende ved  

brand – di�usionsåben. 
 
     

Udseende:  Satin mat. Glans ca.15.  
Farver:  Hvid  
Emballagestørrelse: 5 - 25 kg   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 72, vol % ca. 58  
Vægtfylde:  ca. 1,5 g/cm ;   
Genbehandling: Efter 24 timer.  
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 1 kg/m² på gaze, hessian, lærred  
 
VOC-indhold:  max. 0 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
    
Arbejdsbetingelser: Påføres i tørt vejr ved temperaturer  > 8 ºC, relativ luftfugtighed max. 80 % 
 
Fortynding:   Vand 
   
Specielle bemærkninger: Underlaget skal være rent, tørt og afsmitningsfrit. 
 
Rulle/pensel:  Ufortyndet eller fortyndet max. med 3 % vand. 
  Omrør produktet før ibrugtagning. 
 
Airless:  Fortynd med max. 3 % vand, dyse 18-23    
Underlag:  Gaze – hessian – lærred skal være fastsiddende og tør, før påføring af AC Kridering.  
    
     
 
   
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ingen / UN-kode: ingen  
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et  

køligt,tørt og frostfrit sted.  
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
  på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til 
  at �nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 
  Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
  ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
  oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
  sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. 
  
 
 
 
 

 
 
 

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

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

Jan 2004 



Polylac - Beskrivelse

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

- Meget slidresistent
- God vedhæftning
- Nem at påføre
- Opløsningsmiddel-
  resistent

- UV Bestandig
- Farve: Farveløs
- 2 Komponent
- Glans 90

AC Polylac bruges som ekstra 
beskyttelse af gulve i 

Autoværksteder, hangarer, 
kemisk industri m.m.

Tranparent top- og beskyttelseslak
 til gulvmaling samt beton

udvendigt.

Fortræffelig resistens overfor 
opløsningsmidler,

Meget slidresistent

AC PolylacAC Polylac

10L
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- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: 2-komponent va

 
ndbas eret pol yurethan acryllak. 

Anvendelse:
 

Transparent top- og beskyttelseslak til gulvmaling samt beton udvendigt.  

Egenskaber:   Farveløs - UV bestandig - Fortræ�elig �ydeevne - god kemikalieresistens - fortræ�elig
resistens overfor opløsningsmidler - meget slidresistent.  

 
   

U dseen de:   Blank, gl ans >  90 
F arver:  Fa rveløs  
E  mballages tørrels e:  2,5 - 5 liter 
T ørs to�n dho ld: (AST M, D1644 /a), vægt% ca. 40, vol % ca. 38 (2 komponenter) 

V
 

æ gtfylde:   (AST M, D1475 , 20° C), 1,04 g/cm ; (2 kom ponenter)  

L agty kkelse :  ca. 200 µ i våd tilstand =  ca. 75 µ i tør tilstand (5 m²/l) 
G
 

enbe ha ndl ing: Påfø r andet la g efter min. 5 timer 

Ta ber s lidte s t: Vægttab efter 100 cykler: ca. 13 mg (ASTM D40 60) 
  (vedhæftning disc CS17/load: 100 0 g)   
F lamme punk t:  ikke bræ ndbar (efter DIN 532 13) 
F
 

orbrug:   5-8 m²/l per lag, afhængig af underlagets struktur og porøsitet/sugeevne; ved brug af

  AC Aqua-Pox (600-800 g/m²) som primer, idrysset ovetørret kvartssand, kan forbruget

 
 

 stige til ca. 2 m²/l. 

V OC  – ind hol d:  max. 2 5 g/l (ko mp. A) – 0 g/l (komp. B) 
Mal-kode:  under ud arbe jdelse 
 
 
  
Arbejdsb etin gelser:  > 5 ºC. RF  max . 80 %. Påføres 
   

under gode ventilationsf orhold. 

R ulle/pens el:   Brug en korthåret rulle og påfør ufortyndet. 
Airle ss:   Påfør ufortyndet
   

,  dyse 013- 015 

R
 

ens ning a f værk tøj: Vand 

Specielle bemærkninger: T ilsæt komponent B (lille emballage) fuldstændigt og progressivt til kompo nent A 
(stor embal lage) under mekanisk omrøring. Lad blandingen hvile i ca. 5 min. 
(afskumni ng). Selv om blandingen efter 2 timer endnu ikk e viser sikre tegn på hæ rdning,
er det tilrådeligt ikke at bruge blandingen længere, idet det vil give en n edsat resistens  
overfor opløsningsmidler o g reduceret � ydeevne. Efter brug: Opbevar ikke blandingen 
lufttæt.      

Unde rla g:  AC Polylac påføres en tør, ren og a�edtet over�ade.  
     
     
 
Supplerende oplysninger

Brugsvejledning

Tekniske data 

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

Transportkoder:  ADR-klassi�cering: ingen / UN-kode: ingen 
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et   

køligt,tørt og frostfrit sted. 
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfol-  
  dige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at �nde den mest hen- 
  sigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger 
  udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved     
  produktets anvendelse. Alle opl ysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i  over- 
  ensstemmelse med sidst reviderede datablad,  som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. 
  

Jan 2004 



AcryLac - Beskrivelse

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

- Meget slidresistent
- God vedhæftning
- Nem at påføre
- Alkali resistent
- Fleksibel

- UV Bestandig
- Høj vejr- 
  bestandighed
- Farve: Farveløs
- Glans Satin

AC AcryLac bruges som ekstra 
beskyttelse af jernfri 
metaller og ovenlys

Tranparent top- og beskyttelseslak
 til overfladebeskyttelse og

vandtætning af porøse/sugende
materialer, 

beton, mursten, tagtegl, 
natursten m.m.

Fortræffelig resistens overfor 
vejr, meget slidresistent

AC AcrylacAC Acrylac

2,5L



06
 - 

To
pC

oa
ts

A
cr

yL
ac

 - 
09- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: Opløsningsmiddelbaseret acryllak. 
   
Anvendelse:  Til beskyttelse af jernfri metaller; renovering af tranparente ovenlys (undtagen poly-
  carbonater); over�adebeskyttelse og vandtætning af porøse/sugende materialer 
  (beton, mursten, tagtegl, natursten).  
 
Egenskaber:  Fuldstændig farveløs; tranparent; høj vejrbestandighed; fortræ�elig �eksibilitet; 
  alkali-resistent; UV-bestandig. 

 
 
   

Udseende:  Satin   
Farver:  Farveløs.   
Emballagestørrelse: 1 – 2,5 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt% 40-42, vol % ca. 35-37  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20° C), 0,94-0,96 g/cm ;  
 
Lagtykkelse:  Ca. 100 µ i våd tilstand = ca. 36 µ i tør tilstand  
Genbehandling: Tør – ca. 4 timer ved 20 °C og RF 60%. Klæbefri – ca. 1-2 timer. Helt tør – ca. 1 dag.  

  
Flammepunkt:  > 21 °C  (efter DIN 53213)  
Forbrug:  10-15 m²/lier pr. lag 
 
VOC – indhold:  max. 580 g/l  
Mal-kode:  under udarbejdelse 
 
 
   
Arbejdsbetingelser: Påføres under tørre og velventilerede omstændigheder 
   
Fortynding:  AC Thinner RR    
Rensning af værktøj: AC Thinner RR 
 
Specielle bemærkninger: Påfør 2-3 lag ved udendørs arbejde 
  Påfør 1-2 lag ved indendørs arbejde 
 
Rulle/pensel:  Mohair malerrulle eller korthåret perlonrulle 
 
Tryksprøjte:  Med luft (fortynd med 10-15% AC Thinner RR) eller airless (fortynd med ca. 10% 
  AC Thinner RR, dyse 9, 180 bar tryk).      
Underlag:  Underlaget skal være fuldstændigt tørt og rent. På metaller er det nødvendigt at �erne     

gamle laklag (med f.eks. Rapid Super) og oxideringsmærker (med f.eks. en polish). 
Rengør herefter med en klud gennemvædet med AC Thinner RR. Porøse/sugende 
underlag skal først primes med et lag AC Acrylac, fortyndet med 10-25% AC Thinner 
RR. 

     
     
   
Transportkoder: ADR-klassi�cering: Maling; 3; III / UN-kode: 1263  
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et  

køligt,tørt og frostfrit sted.  
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
  på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til 
  at �nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 
  Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
  ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
  oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 

sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Su pplerende o plysnin ger 

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

Nov 2011



Topcoat F - Beskrivelse

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

- Meget slidresistent
- God vedhæftning
- Nem at påføre
- UV-bestandig
- Fleksibel

- Høj vejr- 
  bestandighed
- Farve: Grå/sort
  Farver på bestilling
- Glans: 50

AC Topcoat F bruges som 
ekstra beskyttelse af tage, 
skorstene og steder med høj 

fugtighed

Overfladebehandling af 
indvendige og udvendige
områder, som er udsat for 

høj fugtighed, sod, 
gasser fra skorstene.

Fortræffelig resistens overfor 
vejr, meget slidresistent

AC Topcoat FAC Topcoat F

20L
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10- Teknisk Datablad

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

Produktbeskrivelse: Ikke forsæbbar opløsningsmiddelbaseret acrylmaling. 
   
Anvendelse:  1.     Over�adebehandling af indvendige og udvendige områder, som er udsat for høj fugtig- 

    hed, sod, gasser fra skorstene.
2. Velegnet som topcoat på AC Roof-�ex (forbedrer modstandsdygtigheden mod 

stående vand og er mere smudsafvisende), samt på AC Antiox (mere 
smudsafvisende). 

   
Egenskaber:  Ikke forsæbbar – �eksibel. 
 
  
Udseende:  Satin glans. Glans ca. 50.  
Farver:  Grå – sort (kan bestilles i andre farver)  
Emballagestørrelse: 1 - 4 – 20 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % ca. 52-55, vol % ca. 40-43  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 °C) ca. 1,08-1,12 g/cm;
 
Lagtykkelse:  ca. 140 µ i våd tilstand = ca. 60µ i tør tilstand (ved 7 m²/l)  
 
Tørretider:  Støvtør – efter ca. 3 time. 
(ved 20°C og RF 60%)
  Kan genbehandles efter 24 timer.  

Fuld afhærdet efter ca. 24 timer.   
Flammepunkt:  > 39 °C, brændbar (efter DIN 53213)  
Forbrug:  6 – 8 m²/l per lag.   
   
VOC-indhold:  max. 465 g/l  
Mal-kode:  2-1 
       
Arbejdsbetingelser: Ventilering ved arbejde i lukkede rum under tørre omstændigheder 
 
Rulle/pensel:  Hvis nødvendigt, fortyndes med AC Thinner (anbefales) eller mineralsk terpentin. 
   
Airless:  Hvis nødvendigt, fortyndes med AC Thinner, dyse 015 vinkel 40°, tryk 100 bar  
       
Rensning af værktøj: AC Thinner eller mineralsk terpentin. 
   
Underlag:  Rengør over�aden. Eventuelle underliggende lag skal være fulstændig tørre. 
  herefter påføres 1 eller 2 lag AC Topcoat  F (afhængig af farve og påføringsmetode) 
  med et interval på 24 timer.  
   
 
  
  
Transportkoder: ADR-klassi�cering: Maling; 3; III / UN-kode: 1263 
 
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et  

køligt,tørt og frostfrit sted. 
 
Ansvar: De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 

på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at 
�nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da 
forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle oplysninger  
kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i  overensstemmelse med sidst 
reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.   

 
 

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 4 timer. 

Jan 2004 



LuxLak Aqua Gloss - Beskrivelse

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

- God vedhæftning
- Nem at påføre
- UV-bestandig
- Lysægte

- Vejr bestandighed
- Farve: Ral / NCS
- Glans: 80 / 30

Vandfortyndbar 1-komponent 
blank topcoat på basis af 

alkyd- og polyurethan 
emulsion.

Som topcoat til inden- 
og udendørs brug 

på træ og stål, forudsat 
at systembeskrivelse fra

datablad anvendes. 
Glans: 80 og 30

God fysisk og kemisk resistens. 
Uv bestandig og lysægte.

AC LuxLak
Aqua

AC LuxLak
Aqua

10L
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11- Teknisk Datablad

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

 
Produktbeskrivelse: Vandfortyndbar 1-komponent blank topcoat på basis af alkyd- og polyurethan emulsion. 
    
Anvendelse: Som topcoat til inden- og udendørs brug på træ og stål, forudsat at nedenstående 

systembeskrivelse anvendes.   
 
Egenskaber: God fysisk og kemisk resistens. Uv bestandig og lysægte. 
 
 
Udseende:  Gloss, glans ca. 80.  
Farver:  Hvid, samt alle NCS- og Ral farver  
Emballagestørrelse: 1 – 2,5 – 10 L   
Tørstofindhold: vægt % ca. 47, vol % ca. 37  
Vægtfylde:  ca. 1,2  
 
Tørretider:  Berøringstør / tåler regn: 8 timer 
(20 °C og RF 60%) Kan genbehandles efter 16 timer. 
  Færdighærdet efter 3 døgn. 
   
Flammepunkt:  Ikke brændbar.   
Forbrug:  ca. 10-12 m²/l per lag. 
   
VOC-indhold:  Max. 90 g/l per lag.  
Viskositet:  30-50 P (Brookfield 20RPM)  
Mal-kode:  under udarbejdelse 
 
  
System: Primer (træ): 1 lag AC Multiprim. 
 Primer (stål): AC Industrimaling (se datablad) eller AC Metalprimer FD. 
 Topcoat: 2 lag AC Luxlak Aqua Gloss.   
Arbejdsbetingelser: Indendørs: Udluft omhyggeligt. 
  Udendørs: Tørvejr. 

Temperatur > 5 ºC og max. RF 80%. 
   
Påføringsmetoder: Pensel, rulle eller airless ,dyse 013-015. 
 
Fortynding:  Ufortyndet eller max 3% med vand.    
Rensning af værktøj: Vand. 
 
Underlag: Underlaget skal være fri for rust (på stål afrenses til St2 eller Sa2), tør, affedtet og fri for 

støv.  
Ubehandlede underlag skal først males med passende primer.  
Det malede underlag påføres direkte med AC Luxlak Aqua Gloss efter passende 
forbehandling. 
 
 
    

    
Transportkoder: ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen  
Lagringsbestandighed: Mindst 12 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et   

køligt, tørt og frostfrit sted.  
Ansvar: De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 

på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at 
finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 

 Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske 
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.   

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

Marts 2012



Det miljørigtige valg

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

AcryMatic Coating ApS
Møllehaven 11
4040 Jyllinge

Telefon +45 44 92 16 64
Telefax +45 44 92 16 67
E-mail acrymatic@acrymatic.dk

Forhandler:

Danmark


