
– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

Det miljørigtige valg

Danmark



Om  - AcryMatic Coating ApS  

AcryMatic Coating har i mere end 30 år leveret materialer 
og know-how til byggebranchen.

AcryMatic Coating er generalagent for RD Coatings 
- den store belgiske producent af tykfilmsprodukter til 

betonrenovering, tagprodukter, facademalinger, gulvmalinger, 
korrosionsbeskyttelse m.m. 

AcryMatic Coatings tekniske afdeling råder over stor viden 
inden for de ovennævnte områder og står gerne 

helt uforpligtende til Deres disposition, hvis De har spørgsmål. 

De er velkommen til at kontakte os via telefon, fax eller e-mail.

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

AcryMatic Coating ApS
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AcryMatic Coating ApS
Møllehaven 11
4040 Jyllinge

Telefon +45 44 92 16 64
Telefax +45 44 92 16 67

E-mail acrymatic@acrymatic.dk

- Kontaktoplysninger

Danmark





TagProdukter

Facade- og Betonbeskyttelse

Korrosionsbeskyttelse

Fugematerialer

Inden- og udendørs belægning

Reparation og tætning

ProduktGuide

Væg og loftmaling

Maling af tage, Tagpap, Bølgeeternit, Skifereternit, Zink, Beton, Tegl m.m.

Fugematerialer til alle opgaver.

Gulvbelægninger og Altanbelægninger m.m.

Tilbehør
Pensler, ruller, spartler, skafter, rentgøring m.m.

Maskiner
Højtryksrensere, Sprøjteanlæg

Indvendig væg- og loft maling, træbeskyttelse, spartelmasser, filt, glasvæv m.m.

Behandlingsforslag m.m.

Efterreparationer og tætninger til alle overflader

Miljørigtige produkter til beskyttelse af alle metaller m.m.

Maling til alle facadetyper, Beton, Puds, Mursten m.m.

TopCoats
Topcoats til alle produkter, Skorstene, Pudsede facader, Metaller m.m.

Antigraffiti, Kridering, Højere glans og beskyttende produkter
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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

Dette er en vejledende produktguide
 med eksempler på produktvalg udfra forskellige emner.

Kontakt teknisk afdeling for vejledning 
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på www.acrymatic.dk  
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- Vejledende ProduktGuide

AC Flexicoat
AC Flexicoat m. Fiber
AC Tagprimer F
AC Tagmaling F
AC Topcoat F
AC Tagmaling
AC Alu
AC Elastodeck
AC Roof-Flex
AC Wall-Flex
AC Wall-Flex Plus
AC Wall-Flex quartz
AC Wall-Acryl
AC AntiGraff
AC Antikondens
AC Kridering
AC Cryl
AC Antiox
AC Monopur Aqua
AC Multiprim
AC Industri-Maling
AC Metalprimer FD
Multiklæber
Byggesilicone
AC Acrykit
Sanitets Silicone
AC Uniprim
AC HydroStop
AC Polylac
AC Hydrostop F
AC Arylac
Terrasse- og Altanbelægning
AC Aqua-Pox Semigloss
AC Monofloor Aqua
AC Beton Filler
Metal Primer
Acret Primer
Acret Gulvmaling
Acret Selvnivellerende
Antikim - Alge og mos fjerner
Nautilus - Affedtningsmiddel
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Produkter

– Der tages forbehold for trykfejl
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Facade- og
Betonbeskyttelse 02

Alt til nybyg og renovering
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UniPrim

Wall-Flex

Wall-Flex Plus

Wall-Flex quartz

HydroStop F

ProduktGuide

Primer til porøse, sugende, kalkede overflader m.m.
Malkode 00-1

Maling til alle facadetyper, diffusionsåben, karbonatiseringsbremsende, fleksibel m.m.
Malkode 00-1

Vejledende produktguide med topcoats

Vandafvisende produkt til porøse / sugende underlag - Beton, Mursten, Cement m.m.
Malkode 2-1

Maling til alle facadetyper, diffusionsåben, karbonatiseringsbremsende, fleksibel m.m.
Malkode 00-1

HydroStop
Vandafvisende produkt til porøse / sugende underlag - Beton, Mursten, Cement m.m.

Malkode 00-1
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Maling til beton, diffusionsåben, karbonatiseringsbremsende, fleksibel m.m.
Malkode 00-1

Renderoc ST 05
Svumme- og tyndlagsmørtel

Malkode 00-5

Renderoc HB 45
Cementbaseret mørtel til reparationer af høj styrke

Malkode 00-5



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

Dette er en vejledende produktguide
 med eksempler på produktvalg udfra forskellige emner.

Kontakt teknisk afdeling for vejledning 
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på www.acrymatic.dk  
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01- Vejledende ProduktGuide

AC Wall-Flex (Side 2-2) 

AC Wall-Flex Plus (Side 2-3)

AC Wall-Flex quartz (Side 2-4)

AC Wall-Acryl (Side 2-4)

AC AntiGraff (Side 2-4)

AC Antiox (Side 2-4)

AC Industrimaling (Side 2-4)

AC Acrykit (Side 2-4)

AC HydroStop (Side 2-4)

AC Hydrostop F (Side 2-4)

AC Beton Filler (Side 2-4)

Metal Primer (Side 2-4)

Alge og mos fjerner (Side 8-7)

Affedtningsmiddel (Side 8-6)
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Produkter

– Der tages forbehold for trykfejl

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



Wall-Flex  - Beskrivelse
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- Høj dækkeevne
- Diffusionsåben
- Karbonatiseringsbremsende

- Miljøvenlig Mal-kode 00-1
- Elasticitet 350%
- RAL & NCS farver

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

 
Produktbeskrivelse: Elastisk og vandtæt maling på basis af vanddispergeret højpolymer. 
   
Anvendelse:  Til vandtæt over�adebehandling af vægge og facader. 
 
Egenskaber:  350 % elastisk – vandtæt og vanddampgennemtrængelig – fremragende        

ældingsresistens i normale og industrielle miljøer – beskytter armeret beton mod 
karbonatisering og korrosion – kan kombineres med væv til yderligere mekanisk 
armering og overbygning af (aktive) revner. 
 
   

Udseende:  Satin mat. Glans ca. 8.  
Farver:  Hvid + farver (se farvekort), kan tones i pastelfarver.  
Emballagestørrelse: 1 – 5 - 25 kg, tones i 6 – 15 kg   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % 60-63, vol % 47-50  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 ºC), 1,4 g/cm³ (hvid)  
 
Lagtykkelse:  ca. 300 µ i våd tilstand = ca. 140µ i tør tilstand (ved 400 g/m²)   
Tørretider: Støvtør – efter 45 min. 
(20 °C og RF 60%)  Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 8 timer. 

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

    
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  Påføring med pensel ca. 400 g/m² per lag (= ca. 140 µ i tør tilstand). 
  Sikkerhed for vandtætning opnås fra 400 µ i tør tilstand (min. 1,2 kg/m²).  
 
VOC-indhold:  max. 20 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
 
Arbejdsbetingelser: Min. temperatur 5 ºC, RF max. 80 % 
   
Rulle/pensel:  Fortyndes ikke. Påføres i et tykt lag. 
 
Airless:  Hvis nødvendigt, fortyndes med 2-5 % vand, dyse 18-23, tryk 200 bar.  
Rensning af værktøj: Vand      
Underlag:  AC Wall-Flex kan påføres direkte på gammel (sund) maling efter grundig afrensning. 
  Kalkede over�ader skal først behandles med AC Uniprim. 

Nye eller ubehandlede over�ader:  på porøse materialer påføres først et lag     
AC Uniprim. På glatte, ikke porøse over�ader påføres et tyndt lag AC Antiox, fortyndet  
med 25 % vand. 
Revner < 0,5 mm brede udfyldes med AC Wall-Flex. Revner > 0,5 mm brede udfyldes 
med AC Acrylfuge. Aktive revner skal armeres med væv.  

 
     
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

Januar 2004



Wall-Flex Plus  - Beskrivelse
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- Høj dækkeevne
- Diffusionsåben
- Karbonatiseringsbemsende

- Miljøvenlig Mal-kode 00-1
- Elasticitet 500%
- RAL & NCS farver

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

 
Produktbeskrivelse: Vandfortyndbar én-komponent maling på basis af ren acryl resin dispergeret i vand.  
    
Anvendelse: Til vandtætning og forskønnelse af vægge og facader på nyt og gammelt murværk,  

cement og beton.  
 
Egenskaber: Høj elasticitet (500%) over et stort temperaturinterval, især ved lave temperaturer. 

Smudsafvisende. Meget �n vanddampgennemtrængelighed (di�usionsåben). 
Fortræ�elig udendørs holdbarhed. Meget højt tørsto�ndhold. 
 
 

Udseende:  Mat  
Farver:  Se farvekort på Wall-Flex.  
Emballagestørrelse: 1 - 5 - 25 kg   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 71, vol % ca. 58 %  
Vægtfylde:  ca.  1,56 g/cm³  
 
Tørretider:  Berøringstør efter 2 timer. 
  Kan genbehandles efter 24 timer. 
   
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 400 g/m² per lag 
 
VOC-indhold:  max. 25 g/L  
Mal-kode:  00-1
 
  
System: Antal coats/lag afhænger direkte af væggens/facadens orientering. Hvis væggen vender 

så den tit udsættes for regnvejr, anbefales det at påføre 2 lag AC WallFlex –plus i 
alt.For andre vægge er ét lag nok. Fyld revner og ujævnheder op. 

 På umalede sugende/porøse underlag primes med et lag AC Uniprim. 
 .taocpot mos serøfåp sulp–xelFllaW CA gal 2 relle 1 

galrednu edelam egitgareddup åP  primes med et lag AC Uniprim. 
 .taocpot mos serøfåp sulp-xelFllaW CA gal 2 relle 1 

galrednu edelam egitgareddup ekki åP  påføres 1 eller 2 lag AC WallFlex-plus som 
topcoat direkte på over�aden.  

Arbejdsbetingelser: Må ikke påføres i regnvejr. Temperatur > 5 ºC, RF max. 80 %. 
   
Påføringsmetoder: Pensel, rulle eller airless (dyse: 018-023) 
 
Fortynding:   Vand     
Rensning af værktøj: Vand 
 
Specielle bemærkninger: Blandes godt før ibrugtagning.  
       
Underlag: Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv/snavs. Nyt murværk skal først renses med 

metalbørste for at undgå mørtelklatter. Malede underlag skal renses med 
højtryksanlæg. Hvis over�aden er mosklædt, skal denne �ernes med mosdræber (Antikim). 
Revner fyldes op med AC Acrykit. Aktive revner skal forstærkes med Wall-Flex væv.  

    
  
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 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

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

Januar 2012



Wall-Flex quartz  - Beskrivelse

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

- Høj dækkeevne
- Diffusionsåben
- Karbonatiseringsbremsende
- Quartz struktur

- Miljøvenlig Mal-kode 00-1
- Elasticitet 350%
- RAL & NCS farver
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04- Teknisk Datablad

 

 
Produktbeskrivelse: Elastisk og vandtæt maling på basis af vanddispergeret højpolymer. 
   
Anvendelse:  Til vandtætning på gammelt og nyt murværk, cement, mursten, beton…… 
 
Egenskaber: Meget elastisk system – vandtæt og vand dampgennemtrængelig (di�usionsåben) – 

meget vejrbestandig. 
 
   

Udseende:  Struktureret  
Farver:  Hvid. Ønskes en anden farve, kan AC Wall-acryl påføres som topcoat.  
Emballagestørrelse: 1 – 5 - 25 kg   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % ca. 75, vol % ca. 60  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 ºC), 1,6 g/cm³   
 
Tørretider: Støvtør – efter 4 timer. 
(20 °C og RF 60%)  Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 7 timer. 

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

    
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 1 til 2,5 kg/m² 
 
VOC-indhold:  max. 0 g/l 
   
Mal-kode:  00-1 
 
 
 
 
Arbejdsbetingelser: Min. temperatur 5 ºC, RF max. 80 % 
 
Specielle bemærkninger: AC Wall-�ex quartz blandes omhyggeligt før ibrugtagning. 
   
Rulle/pensel:  Fortyndes ikke. Påføres i et tykt lag med pensel eller strukturrulle.  
 
Lavtryksfødepistol: Jet 4 mm.  
Rensning af værktøj: Vand      
Underlag:  AC Wall-Flex kan påføres direkte på gammel (sund) maling efter grundig afrensning. 
  Kalkede over�ader skal først behandles med AC Uniprim. 

Nye eller ubehandlede over�ader:  på porøse materialer påføres først et lag 
AC Uniprim. På glatte, ikke porøse over�ader påføres et tyndt lag AC Antiox, fortyndet  
med 25 % vand. 
Revner < 0,5 mm brede udfyldes med AC Wall-Flex. Revner > 0,5 mm brede udfyldes 
med AC Acrylfuge. Aktive revner skal armeres med væv.  

 
 
   
   
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

Januar 2004



Uniprim - Beskrivelse

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

AC UniprimAC Uniprim

20L

- God Vedhæftning
- Nem at påføre

- Farve: farveløs
- Mal-kode 00-1
- Miljøvenlig

AC Uniprim 
impræneringsprimer

Som primer på forskellige
 porøse/sugende og kalkede

 (kridtede) overflader,
inden maling med

vandbaserede malinger.   

Farveløs primer
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05- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: Farveløs imprægneringsprimer på basis af acryliske hydrosoler. 
   
Anvendelse:  Som primer på forskellige porøse/sugende og kalkede (kridtede) over�ader, 
  inden maling med vandbaserede malinger. 
   
Egenskaber:  Stor vedhæftningsevne .  
   
   
 
  
Udseende:  Blank  udseende  
Farver:  Farveløs  
Emballagestørrelse: 5 – 20 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vol % 14-16, vægt % 14-16  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 °C) 1,0 g/cm³  
 
Lagtykkelse:  ca. 100 µ i våd tilstand = ca. 15µ i tør tilstand (ved 10 m²/l)  
 
Tørretider:  Støvtør – efter 1 time. 
(ved 20°C og RF 60%)
  Kan genbehandles efter min. 3-4 timer.  

Fuld afhærdet efter 24 timer.   
Flammepunkt:  ikke brændbar  (efter DIN 53213)  
Forbrug:  8 – 12 m²/l, afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne.   
   
VOC-indhold:  0 g/l  
Mal-kode:  00-1 
         
Arbejdsbetingelser: Min. 5 °C og max. RF 90% 
 
Fortynding:  Vand 
 
Specielle bemærkninger: Ved brug på kalkede (kridtede) over�ader, lav da altid en vedhæftningstest. 
  Optørrede pletter (på vinduer, gulve….) kan �ernes med AC Thinner.  
 
Rulle/pensel:  Påføres ufortyndet. 
   
Airless:  Påføres ufortyndet, dyse 011-015, tryk 200 bar. 
 
Underlag:  Fjern snavs og/eller rengør omhyggeligt. 
  Løst puds skal �ernes for at sikre en god vedhæftning. Lav en vedhæftningstest. 
 
 
 
  
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 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

Modstandsdygtig overfor regn – efter 4 timer. 

Januar 2004



Hydrostop - Beskrivelse

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

W
al

l-F
le

x 

- Vandafvisende
- Diffusionsåben
- Silan / Siloxan

- Miljøvenlig Mal-kode 00-1
- Farveløs
- Til Mursten, Beton, m.m.

Uden Hydrostop Med Hydrostop
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Produktbeskrivelse: Vandafvisende produkt baseret på opløsningsmiddelfri  silan/siloxan dispersion. 
   
Anvendelse:  Vandafvisende behandling af porøse/sugende vægge (mursten, beton, cement…..).  
 
Egenskaber:  Vandafvisende – vanddampgennemtrængelig (tillader underlaget at ånde) – farveløs - 

ændrer ikke underlagets farve – kan påføres nyudført murerarbejde. 
 
 
   

Udseende:  Farveløs  
Emballagestørrelse: 1 – 5 – 20 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), min. 7%  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20°C), ca. 1 g/cm;    
Genbehandling: Med samme produkt: anbefales det inden for 15 minutter  
Flammepunkt:  ikke brændbar (efter DIN 53213)  
Forbrug:  1-8 m ²/l afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne, i 1 eller 2 lag  
Mal-kode:  00-1
 
 
      
Arbejdsbetingelser: Tørvejr, udendørs vægge skal være så tørre som muligt  
Rensning af værktøj: Vand    
Specielle bemærkninger: Ikke porøse/sugende over�ader (glas, kobbervitriol, glaserede mursten…) skal 
  beskyttes imod sprøjtestøv og stænk fra AC Hydrostop    
Hvidtekost:  Påføres ufortyndet indtil mætning (= vådt udseende i løbet af få sekunder), det 
  tilrådes at påføre endnu et lag inden 15 minutter, for at opnå en optimal impræg-  
  nering.    
Sprøjteanlæg:  Kan sprøjtes med håndtryksfødeanlæg  
Underlag:  Rens og børst udvendige vægge, som er tilstrækkeligt tørre. Revner og sprækker 
  skal først fuges. 
 
 
   
  
  
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

Januar 2004



Hydrostop F - Beskrivelse

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

- Vandafvisende
- Diffusionsåben
- Silan / Siloxan

- Mal-kode 2-1
- Farveløs
- Til Mursten, Beton, m.m.

Uden Hydrostop Med Hydrostop
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07- Teknisk Datablad

 

 
Produktbeskri velse:  Vand afvisende produkt baseret på siloxan polymer.
   
Anvende ls e:   Vand afvisende behandling af porøse/sugende underlag

(mursten, beton, cement m.m.). Til udendørs brug.
 
Eg en skab er:   Vand afvisende – vanddampgennemtrængelig (tillader underlaget at ånde) – farveløs - 

ændr er ikke underlagets farve  – kan påføres nyudført murerarbejde. 
 
 
   

U dseen de:   Fa rveløs 
E  mballages tørrels e:  1 – 5 – 20 l iter 
T ørs to�n dho ld: (AST M, D1644 /a), min. 5% 

V æ gtfylde:   (AST M, D1475 , 20 °C), ca. 0,8 g/cm ;  
G enbe ha ndl ing: Med samme produkt: anbefales det inden for 15 minutter 

F lamme punk t:  > 21 °C, brænd bar (efter DIN 53213) 

F
 

orbrug:   ca. 4 m ²/l afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne

V OC -indhold:   max. 790 g/l afhængig af underlage
Mal-kode:  2-1  
 
 
      
A rbejdsb etin gelser:  Tørvejr, udendørs vægge skal være så tørre som muligt 
Forty nding:   Bruges ufortynde   t.  
Specielle bemærkninger: Ikke porøse/sugende over�ader (glas, kobbervitriol, glasere de mursten…) skal 
  beskyttes imod s   prøjtestøv og stænk fra AC Hydrostop
Hvidteko st:   Påføres ufort yndet indtil mætning (=  vådt  udseende i lø bet af få sekunder) , det 
  tilrådes at påføre endnu et lag inden 15 minutter, for at opnå en optimal impræg- 
  nering.    
S prøjteanlæ g:   Kan sprøjtes med håndtryksfødeanlæg 
Unde rla g:  Rens og børst udvendige vægge, som er tilstrækkeligt tørre. Revner og sprækker 
  skal først fuges. 
 
 
   
  
  
T rans portk ode r: ADR-klassi�cering: Maling; 3;  III / UN-kode: 1263 p.3372, klasse 3.3  
La grings bes tandighe d:  Mindst 24 må neder, foruds at at produktet o pbevar es i tæt lukket orig inalemballage

 på et køligt, tørt og frostfrit sted.  
An s var:   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

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

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.   

Januar 2004Tekniske data 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 



Renderoc ST 05 - Beskrivelse

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

2-komponent, acrylforstærket, cementbaseret
svumme- og tyndpudsmørtel, 0-5 mm

Anvendelsesområde
Renderoc ST 05 er en svumme- og tyndlagsmørtel, som an-
vendes til overfladefinish efter en reparation eller til udfyld-
ning af større eller mindre luftblærer i en betonoverflade samt
som underlag for en malebehandling.

Renderoc ST 05 er særdeles velegnet som afsluttende tynd-
lagsbelægning på altaner, altangange, trapper, ramper o.l.,
hvor der er behov for en slidstærk og vandtæt belægning
med effektive barrieremæssige egenskaber over for ind-
trængning af chlorider, kuldioxid m.m.

Renderoc ST 05 anvendes desuden som hæfteforbedring i
forbindelse med brug af andre Renderoc-produkter, og som
korrosionsbeskyttelse af armeringsstål, i forbindelse med ar-
meringens frilægning forud for en betonreparation med Ren-
deroc-produkter.

Plastificeringsmiddel kan tilsættes, hvor der er ønske om at
anvende Renderoc ST 05 i en mere flydende konsistens -
kontakt Fosroc A/S. Afbindingstiden kan blive forøget, af-
 hængig af doseringsmængden.

EN 1504-2

Overfladebeskyttelsesprodukt
(cementsvumme)

( I essalKekrytskyrT > 35 MPa)
gm 0003 <dehgidnatsebdilS

Gennemtrængelighed for
CO2 SD > 50 m
Gennemtrængelighed for

I essalKpmaddnav
Kapillær absorption og 
vandgennemtrængelighed W < 0.1 kg/m2 · h0.5

Modstandsevne over for
vekslende temperaturer,

0.2 >øt-tsorf tmas regybnedrot
Modstandsevne over for
alvorlige kemiske angreb Klasse III

III essalKdehgidnatsebgalS
Vedhæftningsstyrke ved

0.2 >gøsrofsgninkærtfa
5.1 >noteb dåv åp gnintfæhdeV

Farlige stoffer i overens-
3.5dem eslemmets

Brandmodstandsevne Euroklasse A2

Fordele
Let at påføre

Bredt anvendelsesområde:
- svumme- og tyndpuds
- porefyldning
- tyndlagsbelægning på altaner, ramper m.m.
- hæfteforbedring
- korrosionsbeskyttelse

Ekstrem god vedhæftning til betonunderlag

Korrosionsbeskyttende og karbonatiseringsbremsende

Lav permeabilitet giver maksimal beskyttelse mod kul-
dioxid og vandbårne chlorider

Plastificeringsmiddel kan tilsættes

Ingen primning eller curing

Beskrivelse
Renderoc ST 05 er et 2-komponent produkt, der tilsættes
blandevæsken Nitobond ST. Blandingsforhold afhængig af
ønsket konsistens og anvendelsesområde.

Pulverdelen Renderoc ST 05, består af cementer, gradueret
sand og tilsætningsstoffer og leveres som en færdigblandet
tørmørtel.

Væskedelen Nitobond ST, der bl.a. indeholder modificerede
acrylpolymerer, giver Renderoc ST 05
cremet konsistens med særdeles gode barrieremæssige
egenskaber.

Renderoc ST 05 har en virkelig god termisk forenelighed
med såvel beton som andre typer af Renderoc

Komplet datablad kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.
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08- Teknisk Datablad

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

EN 1504-3
Betonreparationsprodukt til bærende konstruktioner

PCC-mørtel
(baseret på hydraulisk cement, polymermodificeret)

( 4R essalKekrytskyrT ≥ 45 MPa)
Chloridionindhold ≤ 0.05%
Vedhæftning ≥ 2.0 MPa
Modstandsevne mod

teåtseBgniresitanobrak
Termisk kompatibilitet
del 1, frost-tø ≥ 2.0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0.5 kg/m2 · h0.5

Neden-op anvendelse ≥ 2.0 MPa
Farlige stoffer i overens-

4.5dem eslemmets
Brandmodstandsevne Euroklasse A2

EN 1504-7
Korrosionsbeskyttelsesprodukt til armering

(barrieremaling)

teåtseBeslettyksebsnoisorroK
Farlige stoffer i overens-

3.5dem eslemmets

Standarder
Renderoc ST 05 er klassificeret i henhold til EN 1504-2 (se
skema), og kan anvendes til overfladebeskyttelsesmetode
1.3, 2.2, 5.1, 6.1 og 8.2.
Renderoc ST 05 er klassificeret som R4 i henhold til EN
1504-3 (se skema), og kan anvendes til reparationsmetode
3.1, 7.1 og 7.2.
Bemærk: Brug af plastificeringsmiddel er ikke omfattet af CE-
mærkningen.
Renderoc ST 05 er klassificeret i henhold til EN 1504-7 (se
skema) og kan anvendes til korrosionsbeskyttelsesmetode
11.2.

Egenskaber
Målt på ved væske/pulver-forhold 0.22 og +20°C

Trykstyrke : 13 MPa efter 1 døgn
(EN 12190) : 26 MPa efter 3 døgn

: 37 MPa efter 7 døgn
: 50 MPa efter 28 døgn

Slidbestandighed : 2785 mg
(EN ISO 5470-1)
Gennemtrængelighed for : SD > 57 m
CO2 (EN 1062-6)
Gennemtrængelighed for : SD > 0.48 m
vanddamp (EN ISO 7783-2)
Kapillær absorption og : 0.08 kg/m2 · h0.5

vandgennemtrængelighed
(EN 1062-3)
Modstandsevne over for : 2.5 MPa
vekslende temperaturer,
tordenbyger samt frost-tø
(EN 13687-1 og -2)
Modstandsevne over for : Klasse III (28 døgn med tryk) 
alvorlige kemiske angreb i gruppe: 3, 10, 11, 12, 14.
(EN 13529)

Slagbestandighed : 24.5 Nm
(EN ISO 6272-1)
Vedhæftningsstyrke : 2.8 MPa
(EN 1542)
Vedhæftning på våd beton : 2.0 MPa
(EN 13578)
Brandmodstandsevne : Euroklasse A2
(EN 13501-1)
Chloridionindhold : 0.01%
(EN 1015-17)
Modstandsevne mod : Bestået
karbonatisering (dk)
(EN 13295) 
Termisk kompabilitet, : 2.7 MPa 
frost/tø (EN 13687-1)
Kapillær absorption : 0.2 kg/m2 · h0.5

(EN 13057)
Chloridionindtrængning : 0.137% efter 6 mdr., i 3%
(EN 13396) NaCL-opløsning ved 8-10

mm dybde
Neden-op anvendelse : 2.8 MPa
(EN 13395-4)
Korrosionsbeskyttelse : Bestået
(EN 15183)
Bøjningstrækstyrke : 9.0 MPa efter 28 døgn
(TI-B 27, forseglet lagring)
Våd densitet : Ca. 1950 kg/m3

(EN 1015-6)
Tilslag, indhold af reaktive : Max. 1.0 vol. %
korn (TI-B 52)
Resistivitet : 21.3 kΩ · cm
(Force standard)
Udseende : Lys grå

Kornstørrelse : dmax <0.5 mm
(EN 12192-1)
v/c-forhold : 0.35 - 0.40
Konsistensændring : 0 min. : 220 mm
(EN 13395-1) : 30 min. : 220 mm
Konsistensændring : 0 min. : 350 mm
(EN 13395-2) : 60 min. : 230 mm
Frostbestandighed : Klassifikation : “meget god”
(SS 13 72 44, metode I A)
Vanddampdiffusions- : Z = 1 GPa · s · m2/kg
modstand
(ASTM E 96-95)

Chloridindtrængning : Ækv. betontyk. : 13 mm
(NT Build 443) for ST 05-lagtyk. = 1 mm
Karbonatiserings- : <R(b)> = 21.0 mm ved
bremsende evne ST 05-lagtyk. 2 mm
(NT Build 357 / APM 401)
Varmeudvidelseskoefficient : 7-12 · 10-6 / °C
Bearbejdelighed : 60 minutter, afhængig af 

lagtykkelse, temperatur 
og underlagets porøsitet.

Note: De typiske egenskaber angivet ovenfor, er laboratorietests.
  Dette er et uddrag af det tekniske datablad som kan rekvireres.



Renderoc HB 45 - Beskrivelse

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

Fiberforstærket, svindkompenseret og ce ment-
baseret mørtel med høj styrke og lav densitet til
reparation af beton og murværk, 10-40 mm

Anvendelsesområde
Renderoc HB45 er en cementbaseret mørtel til reparation,
hvor der er ønske om lav permeabilitet og hvor der stilles krav
til høje styrkeegenskaber. Hvor der ikke stilles krav til høje
styrkeegenskaber, kan Renderoc HB30 anvendes.

Renderoc HB45 er specielt udviklet til reparation af søjler og
bjælker, men på grund af materialets lave densitet i våd/frisk
tilstand, er Renderoc HB45 også velegnet til reparationer i
forbindelse med etageadskillelse.

Renderoc HB45 udviser ekstremt lave svindkarakteristika,
hvilket gør produktet velegnet til reparation af større arealer.

Fordele
Velegnet til reparation af beton med en styrke på 35-60 
MPa

Mørtel med høj styrke og lav densitet - reparationer kan 
udføres op til 40 mm lodret og 30 mm neden-op i en ar-
bejdsgang

Kan ofte anvendes uden brug af forskalling

Lav permeabilitet giver maksimal beskyttelse mod
vand, kuldioxid og chlorider

Fiberforstærket med ekstremt lave svindkarakteristika

Kun tilsætning af vand

Chloridfri

Beskrivelse
Renderoc HB45 leveres som et gråt pulver, der kun skal til-
sættes vand før brug.

Renderoc HB45 indeholder fibre, cementer, puzzolaner, gra-
dueret sand, filler og tilsætningsstoffer, der tilsammen udgør
en mørt el, som har virkelig gode brugsegenskaber samt ter-
misk forenelighed med såvel beton/mørtel som de øvrige
Renderoc-mørtler.

Fibrene forbedrer materialets træk- og bøjningstrækstyrke
samt reducerer dannelse af eventuelle plastiske svindrevner.
Den polymere tilsætning i Renderoc HB45 sikrer en god
vedhæftning til underlaget.

Renderoc HB45 er specielt udviklet til at udføre - i én ar-
bejdsgang - lodrette reparationer i lagtykkelser op til 40 mm
og neden-op reparationer op til 30 mm. Større lagtykkelser
kan opnås ved opbygning af flere lag eller ved brug af for-
skalling. Fordybninger kan undertiden udfyldes i en enkelt
udførelse, afhængig af fordybningens geometri og mængden
af armering.

Standarder
Renderoc HB45 er klassificeret som R4 i henhold til EN
1504-3, med certifikat nr. 0370-CPD-0845 (se skema), og
kan anvendes til reparationsmetode 3.1, 4.4, 7.1 og 7.2.

EN 1504-3

Betonreparationsprodukt til bærende konstruktioner
PCC-mørtel

(baseret på hydraulisk cement, polymermodificeret)

( 4R essalKekrytskyrT ≥ 45 MPa)
Chloridionindhold ≤ 0.05%
Vedhæftning ≥ 2.0 MPa
Modstandsevne mod

teåtseBgniresitanobrak
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet
del 1, frost-tø ≥ 2.0 MPa

III essalKdehrekkisdirkS
Kapillær absorption ≤ 0.5 kg · m-2 · h-0.5

Neden-op anvendelse ≥ 2.0 MPa
Farlige stoffer i overens-

4.5dem eslemmets
Brandmodstandsevne Euroklasse A2

Begrænsninger
Anvend ikke Renderoc HB45, når temperaturen i un-
derlaget eller omgivelserne er +5°C og derunder.

Renderoc HB45 bør ikke anvendes i områder udsat
for trafik.

Udsættes reparationsstedet for regn eller direkte vand-
påvirkning inden Renderoc HB45 har opnået en til-
strækkelig hærdning, ca. 1 døgn v/+20°C, kan det re-
sultere i en ujævn overflade og eventuelt hvide skjolder.

Komplet datablad kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.
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09- Teknisk Datablad

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

Egenskaber
Målt ved vand/pulver-forhold 0.13 og +20°C

Trykstyrke : 20 MPa efter 1 døgn
(EN 12190) : 50 MPa efter 28 døgn

Chloridionindhold : 0.01%
(EN 1015-17)

Vedhæftningsstyrke : 2.1 MPa
(EN 1542)

Modstandsevne mod : Bestået
karbonatisering (dk)
(EN 13295) 

Elasticitetsmodul : 35 GPa efter 28 døgn
(EN 13412)

Termisk kompabilitet, : 2.0 MPa 
frost/tø (EN 13687-1)

Skridsikkerhed : Klasse III
(EN 13036-4)

Kapillær absorption : 0.1 kg · m-2 · h-0.5

(EN 13057)

Neden-op anvendelse : 2.2 MPa
(EN 13395-4)

Brandmodstandsevne : Euroklasse A2
(EN 13501-1)

Bøjningstrækstyrke : 7.5 MPa efter 28 døgn
(TI-B 27)

Afbindingstid : Begyndende : 3 timer
(BS 4551 Pt 14) : Slut : 5 timer

Våd densitet : Ca. 2000 kg/m3

(EN 1015-6)

Tilslag, indhold af reaktive : Max. 1.0 vol. %
korn (TI-B 52)

Udseende : Grå

Kornstørrelse : dmax <1.0 mm
(EN 12192-1)

Konsistensændring : 0 min. : 140 mm
(EN 13395-1) : 30 min. : 130 mm

Lagtykkelse : Lodret : 10-40 mm
: Neden-op : 10-30 mm

Bearbejdelighed : 60 minutter, afhængig af 
lagtykkelse, temperatur 
og underlagets porøsitet.

Note: De typiske egenskaber angivet ovenfor, er laboratorietests.
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Korrosionsbeskyttelse 03Alt til korrosionsbeskyttelse
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Metal Primer

Antiox

Industrimaling

MultiPrim

ProduktGuide

2 komponent epoxy primer, uden organiske opløsningsmidler
Malkode 00-5

Universal vedhæftningsprimer
Malkode

Vejledende produktguide med topcoats

Rustbestyttende overfladebehandling, miljøvenlig tykfilmsacryl
Malkode 00-1

Metal Primer FD
1 komponent primer, opløsningsmiddelbaseret

Malkode 2-1

1

2

3

4

5

6

Rustbestyttende overfladebehandling, miljøvenlig tyndfilmsacryl
Malkode 00-1



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

Dette er en vejledende produktguide
 med eksempler på produktvalg udfra forskellige emner.

Kontakt teknisk afdeling for vejledning 
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på www.acrymatic.dk  
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01- Vejledende ProduktGuide

AC Antiox (Side 3-2)

AC Industri-Maling (Side 3-3)

AC Multiprim (Side 3-4)

AC Metal Primer (Side 3-5)

AC Metalprimer FD (Side 3-6)

AC Wall-Acryl semigloss (Side 6-2)

AC Cryl semigloss (Side 6-3)

AC Arylac (Side 6-9)

AC Alu (Side 5-10)

AC AntiGraff (Side 6-5)

AC Antikondens (Side 6-6)

AC Acrykit (Side 8-2)

Alge og mos fjerner (Side 10-8)

Affedtningsmiddel (Side 10-8)
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Produkter

– Der tages forbehold for trykfejl

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



Antiox - Beskrivelse

- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver

- Korrosionsbeskyttende
- Miljøvenlig, Mal-kode 00-1
- Opfylder ISO 12944-5 
  C2 til C5-I og C5-M
- Tykfilmsacryl

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

 
Produktbeskrivelse: Rustbeskyttende over�adebehandling på basis af vanddispergeret højpolymer. 
   
Anvendelse:  På jern, stål, specielle legeringer, galvaniseret eller metalliseret jern og stål, aluminium, 

kobber, zink, bly, som rustbeskyttelse eller vandtætning. Fortyndet 25 % med vand 
anvendes den som vedhæftningsprimer på let – eller ikke porøse over�ader, som f. eks. 
glas, klinker og beton, keramik, tegl…..   

 
Egenskaber:  Vandtæt, elasticitet (200 %), slagfast, bly- og opløsningsmiddelfri. Fremragende   

beskyttelse imod rust, vejrpåvirkninger og mange kemikalier. 
 
 
   

Udseende:  Satin mat, glans ca. 20.  
Farver:  Se farvekort.   
Emballagestørrelse: 1 - 5 - 20 kg   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt% ca. 65, vol % ca. 58 (beigegrey)  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20° C), 1,26 g/cm; (beigegrey)  
Genbehandling: 24 timer (ved 350 µ, RF 60%, 20 °C) med AC Antiox, AC Topcoat F og AC Wall-acryl 

semigloss.    
Flammepunkt:  ikke brændbar (efter DIN 53213)  
Forbrug:  ca. 800 g/m² (= ca. 350 µ i tør tilstand) for maksimal rustbeskyttelse. 
 
VOC – indhold:  max. 5 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
  
Arbejdsbetingelser: Temperatur mellem 8 og 55 ºC. RF max. 80 % 
   
Rulle/pensel:  Ufortyndet som rustbeskyttelsesmaling. Fortyndet ca. 25% med vand som vedhæft - 
  ningsprimer (forbrug ca. 100 g/m²)  
Airless:  Dyse 15-23, vinkel max. 40, tryk max. 200.    
Rensning af værktøj: Vand 
 
Specielle bemærkninger: Ved indendørs brug tilrådes tilstrækkelig ventilering. Under arbejdsstop sættes pensel 

eller dyse i vand. På nygalvaniseret stål, ny zink, aluminium, rustfrit stål: bruges  
fortyndet AC Antiox som vedhæftningsprimer.      

Underlag:  Som rustbeskyttelsesmaling: anvend de sædvanlige afrensningsmetoder (a�edtning,
  Sa2 sandblæsning, St2 stålbørstning eller højtryks water jetting WJ2 – min. 1200 bar).     

Som vedhæftningsprimer: over�aden skal være fri for fedt, afrenset og slebet, hvis 
nødvendigt. 
Lav altid en vedhæftningstest. 

     
     
   
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 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

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

Maj 2006 
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IndustriMaling  - Beskrivelse

- Opfylder C4-Høj
- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver

- Korrosionsbeskyttende
- Miljøvenlig, Mal-kode 00-1
- Opfylder ISO 12944-5
- Tyndfilmsacryl

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

 

 

 Produktbeskrivelse: Vandfortyndbar 1-komponent antikorrosionsmaling på basis af styren-acryl copolymer 
og zinkfosfat. 

   
Anvendelse:  Til rustbeskyttelse af containere m.m. 
  Produktet kan bruges som et 1-lags system eller som primer. 
   

 Egenskaber:  Fortræ�elig vedhæftning på stål – God beskyttelse mod rust – UV bestandig.  

 
 
 

  
Udseende:  Satin, glans ca. 30.  
Farver:  Hvid, samt  alle NCS- og Ral farver.  
Emballagestørrelse: 1 - 5 - 20 liter   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 57, vol % ca. 44  
Vægtfylde:  1,3 g/cm³  
 
Tørretider: Berøringstør – efter 1 time. 
(20 °C og RF 60%)  Kan genbehandles efter 1 time 

     
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  Ca. 5 m²/l per lag
 
VOC-indhold:  max. 60 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
 
 
 
 Arbejdsbetingelser: Temperatur > 5 ºC, RF< 80 % 
   
Påføringsmetoder: Rulle, pensel, airless (dyse 013-015) 
 
Fortynding:  Bruges ufortyndet. Ved brug af airless fortyndes 3% med vand.    
Rensning af værktøj: Vand 
 
Specielle bemærkninger: Blandes godt før ibrugtagning.      
Underlag: Over�aden skal være fri for rust (norm Sa2 eller St2), a�edtet, tør, samt fri for støv og 

snavs.    
 
 

 
  

 

 

  

Tekniske data 

Brugsvejledning 

Behandlingssystem 

 

 
     
Transportkoder: ADR-klassi�cering: Maling; 9;III / UN-kode: 3082  
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. 
  

Supplerende oplysninger 

  

 

 

Kategori: 

Industrimaling 

C2 lav C2 middel C2 høj

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

C3 lav C3 middel C3 høj C4 lav C4 middel C4 høj

Maj 2006 

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



Multiprim - Beskrivelse

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

- Fortræffelig
  vedhæftning
- Nem at påføre
- Flexibel

- UV Bestandig
- Farve: Hvid
- Glas: Satin
- Mal-kode 00-1
- Miljøvenlig

Universal vedhæftningsprimer
Til inden- og udendørs brug

Vedhæftningsprimer på mange
overflader -  træ, gips, cement, 
mursten m.m. Især velegnet til 
glatte overflader, galvaniseret

 stål, kobber, zink, polycarbonat,
hård PVC m.m.

Fortræffelig flydeevne

AC MultiprimAC Multiprim

5L
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04- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: Universal vedhæftningsprimer på basis af vanddispergeret acryl.  
   
Anvendelse:  Som vedhæftningsprimer på mange over�ader -  træ, gips, cement, mursten m.m. 
  Især velegnet til glatte over�ader, galvaniseret stål, kobber, zink, polycarbonat,   
  hård PVC …. Kan også bruges som primer på AC Antigra�.  
  Til inden- og udendørs brug.  
 
Egenskaber:  Fortræ�elig vedhæftning, �eksibel, UV-resistent, fortræ�elig �ydeevne.   

 
   

Udseende:  Satin  
Farver:  hvid  
Emballagestørrelse: 1 - 2,5  - 5 liter   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 54, vol % ca. 40 %  
Vægtfylde:  ca.  1,3 g/cm ;  
 
Tørretider:  Støvtør – efter 20 minutter. 
(ved 20°C og RF 60%) 
 

Fuld afhærdet efter 2 dage.    
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 10 m ²/l  
 
VOC-ind hold:   max. 40 g/l  
Mal-kode:  oo-1  
 
   
Arbejdsbetingelser: Temperatur min. 5 ºC, RF < 80 % 
   
Påføringsmetoder: Ved brug af rulle(anvend kun lakrulle) eller pensel påføres Multiprim ufortyndet. 
  Ved brug af airless bruges Multiprim ufortyndet, dyse 11, tryk 200 bar. 
  Konventionel sprøjtepistol kan anvendes, og Multiprim bruges ufortyndet. 
  Ved dypning fortyndes med 10 % vand.    
Rensning af værktøj: Vand 
 
Specielle bemærkninger: Vedhæftningskrydssnit er udført på ovenfor omtalte over�ader. 
  I tvivlstilfælde m.h.t. en over�ade, som ikke er nævnt på dette datablad, skal der udføres
  en vedhæftningstest efter 2 dages tørring. Dette gælder især på gamle malinger. 
       
Underlag:  Som regel er det ikke nødvendigt at rugøre glatte over�ader ved sandblæsning. I de  
  �este tilfælde er rengøring og/eller a�edtning af over�aden tilstrækkelig til at opnå en 
  god vedhæftning. 
   
 
  
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

Modstandsdygtig overfor regn – efter 1 time. 
Kan genbehandles med vandfortyndbare malinger samt alkydlak efter 4 timer.  

Maj 2006 
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Metal Primer  - Beskrivelse

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

- Meget slidresistent
- God vedhæftning
- Kemikalieresistent
- Nem at påføre
- 2-komponent

- UV Bestandig
- Farve: Sort, Grå
- Mal-kode 00-5
- Miljøvenlig

Metal Primer anvendes som 
en slidstærk og kemikaliebe-
standig over�adebelægning 

på stål 

2-komponent epoxy uden
indhold af organiske

opløsningsmidler. 
Fremragende vedhæftning
og korrosionsbeskyttelse

af stål. 

Vandfortyndbar 
2-komponent primer

Metal primerMetal primer

8,75 kg
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05- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: 2-komponent epoxy uden indhold af organiske opløsningsmidler. 
   
Anvendelse:  Metal Primer anvendes som en slidstærk og kemikaliebestandig over�adebelægning 
  på stål. Kan anvendes indvendigt i drikkevandstanke. 
   
Egenskaber: Metal Primer hærder op ved en kemisk reaktion uden afgivelse af skadelige eller 

brandfarlige dampe. Fremragende vedhæftning og korrosionsbeskyttelse af stål. 
      

   
Udseende:  Semigloss   
Farver:  Sort, grå.   
Emballagestørrelse: 3,5 – 8,75 kg Sæt  
Vægtfylde:  1,1 g/cm³ (blanding)  
Tørretider: Gangbar efter 24 timer. 
(ved 20 °C)  Fuld afhærdet efter ca. 7 døgn. 

   
Potlife:  (20 °C), Metal Primer skal være udlagt ca. 30 min. efter blanding. 
 
Flammepunkt:  ikke brændbar  
Forbrug:  ca. 0,250 kg pr. m² pr. lag  
Mal-kode:  00-5 
 
 
  
Specielle bemærkninger: Metal Primer leveres i afvejede enheder klar til blanding. Komponenterne skal ved  

blandingen have en temperatur på min. 15-20 °C for at give den bedste 
arbejdsmæssige konsistens. Blanding sker ved hjælp af en langsomt gående kraftig 
boremaskine påsat omrører eller specielle transportable mixere. (Vær omhyggelig med 
at tilsætte hele hærderen til blanding en). Blandingen skal ske i 2-3 minutter. 

 
Udlægning:  Blandingen udlægges med pensel, malerrulle eller spartel. 
  Ønskes en skridsikker over�ade idrysses kvarts eller sten direkte i den våde maling. 
  Dagen efter kan der påføres et nyt lag ovenpå.   
  Afsluttes evt. med Top Base 92 i andre farver. 
     
Underlag:  Underlaget skal være fri for olie, fedt, støv, snavs og løse partikler, samt være tør.  
  Evt. cementslam �ernes ved afslibning, efterfulgt af støvsugning.   
Fortynding:  Metal Primer kan fortyndes med max. 10 % sprit. 
 
Blandingsforhold: 2,5 vægtdele harpiks A 230 til 1 vægtdel hærder H 92. 
 
Rengøring af værktøj: Rengøring kræver xylen eller sprit, hærdet materiale kan kun �ernes med  
  speciel epoxy�erner. 
 
 
      
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

Maj 2006 



Metal Primer FD - Beskrivelse

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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- God Vedhæftning
- Nem at påføre
- 1-komponent

- UV Bestandig
- Farve: olivengrøn
  Farver på bestilling
- Mal-kode 2-1

Metal Primer FD anvendes 
som en slidstærk primer på 

jern og stål 

Fortræffelig vedhæftning på stål.
God beskyttelse mod rust.

Hurtigtørrende.

AC Metal primer
FD

AC Metal primer
FD

20L

Opløsningsmiddelbaseret 
1-komponent antikorrosionsmaling

på basis af alkyd-resin
og zinkfosfat.  
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06- Teknisk Datablad

 

 
Produktbeskrivelse: Opløsningsmiddelbaseret 1-komponent antikorrosionsmaling  på basis af alkyd-resin 
 og zinkfosfat.  
   
Anvendelse:  Til rustbeskyttelse på jern og stål.  
  Til uden- og indendørs brug. 
   
Egenskaber:  Fortræ�elig vedhæftning på stål – God beskyttelse mod rust – Hurtigtørrende.  
 

 
   

Udseende:  Mat, glans ca. 8  
Farver:  Olivengrøn eller farve på bestilling.  
Emballagestørrelse:  1 - 2,5 - 20 liter   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 60, vol % ca. 45  
Vægtfylde:  ca. 1,2 g/cm³  
 
Tørretider: Berøringstør – efter 1 time. 
(20 °C og RF 60%)  Kan genbehandles efter 1 time      
Flammepunkt:  > 21 ºC  
Viskositet:    180-300 sec. (Ford 4-23 ºC)  
Forbrug:  Ca. 5-6 m ²/l per lag 
 
VOC-indhold:  max. 470 g/l  
Mal-kode:  2-1 
 
 
 
System:  Primer:     1 lag AC Metalprimer FD 
  Top coat:  1 eller 2  lag AC Industrimaling 
 
Arbejdsbetingelser: Sørg for god ventilation ved indendørs brug.  
  Ved udendørs må produktet ikke påføres i regnvejr. 
  Tenperatur > 5 ºC, RF < 90 % 
   
Påføringsmetoder: Rulle, pensel, airless (dyse 013-015)  
Fortynding:  AC Thinner RR    
Rensning af værktøj: AC Thinner RR 
 
Specielle bemærkninger: Blandes godt før ibrugtagning.      
Underlag: Over�aden skal være fri for rust (for metal: norm Sa2 eller St2), a�edtet, tør, samt fri for 

støv og snavs.    
 
 
   
Transportkoder: Ikke farligt gods i henhold til ADR 2.2.3.1.5. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.  
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

Maj 2006 
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Inden- og
Udendørsbelægning 04

Alt til nybyg og renovering
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Acret Selvnivellerende

Acret Gulvmaling
2 komponent epoxy til nye og gamle betongulve

Malkode 00-5

2 komponent selvnivellerende epoxy til nye og gamle betongulve
Malkode 00-5

1

2

3

4

5

6

7

8

Aqua-Pox Semigloss

Terrasse- og balkonbelægning

MonoFloor Aqua

ProduktGuide

1 komponent vandfortyndbar maling til gulv uden- og indendørs
Malkode 00-1

Vejledende produktguide med topcoats

2 komponent vandfortyndbar epoxymaling til gulv- og væg indendørs
Malkode 00-5

Vandtætning af terrasser og balkoner m.m.
Malkode 00-1

Beton Filler
Til  efterreparationer af næsten alle betonskader

Malkode 00-4

Acret Primer
2 komponent epoxy til nye og gamle betongulve

Malkode 00-5



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

Dette er en vejledende produktguide
 med eksempler på produktvalg udfra forskellige emner.

Kontakt teknisk afdeling for vejledning 
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på www.acrymatic.dk  
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01- Vejledende ProduktGuide

AC Antiox (Side 3-2)

AC Aqua-Pox Semigloss (Side 4-2)

Terrasse- og Altanbelægning (Side 4-3)

AC Monofloor Aqua (Side 4-4)

AC Beton Filler (Side 4-5)

Acret Primer (Side 4-6)

Acret Gulvmaling (Side 4-7)

Acret Selvnivellerende (Side 4-8)

AC Elastodeck (Side 5-2)

AC Monopur Aqua (Side 6-4)

AC Polylac (Side 6-8)

AC Arylac (Side 6-9)

AC Acrykit (Side 8-2)

Alge og mos fjerner (Side 10-8)

Affedtningsmiddel (Side 10-8)
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Produkter

– Der tages forbehold for trykfejl

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



Aqua-Pox Semigloss  - Beskrivelse
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- Standard Hvid
- Lysegrå, Ral 7035
- Mørkegrå, Ral 7042
- Kan bestilles i alle farver

- Velegnet til alle underlag
- Meget slidstærk
- God vedhæftning
- Fri for opløsningsmidler

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

 

 
Produktbeskrivelse: 2-komponent vandfortyndbar epoxymaling. 
   
Anvendelse:  På gulve i garager, varehuse, udstillingslokaler, gangarealer, indendørs parkeringshuse,
  værksteder. Kun til indendørs brug, såvel på gulve som på vægge.  
   
Egenskaber: Høj hårdhed. fremragende slidresistens, samt  resistens overfor en lang række produkter 

(olie, brændstof, adskillige opløsningsmidler). Opløsningsmiddelfri, næsten lugtfri, nem   
 .gilnevsgnirøgenr tmas ,erøfåp ta 

 
  

Udseende:  Semi-gloss, glans 50  
Farver:  Se farvekort. (Kan bestilles i mange farver)  
Emballagestørrelse: 4 – 15 kg   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % ca. 65, vol % ca. 50   
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 °C) 1,45 g/cm; (blanding)  
 
Lagtykkelse:  Ca. 200 µ i våd tilstand = ca. 100 µ i tør tilstand (ved 300 g/m²)  
 
Tørretider:  Støvtør – efter ca. 3 timer. 
(ved 20°C og RF 60%) 

Fuld afhærdet efter 7 dage.   
Flammepunkt:  ikke brændbar (efter DIN 53213)  
Forbrug:  Første lag: 200-300 g/m². Andet lag: 300-400 g/m².     
 
VOC-indhold:  0 g/l  
Mal-kode:  00-5         
Arbejdsbetingelser: Min. 8 ºC, RF < 80 % 
 
Specielle bemærkninger: Tilsæt  komponent B (lille emballage) til komponent A (stor emballage) under god 

(mekanisk) omrøring. Blandingen fortykkes langsomt. Efter 2 timer er den ikke 
anvendelig. Under påføringen må AC Aqua-Pox ikke fortyndes yderligere. For at opnå 
en ensartet glansgrad, bør forbruget for 2. lag følges. Sørg altid for god ventilation.  
 

Rulle/pensel:  Første lag fortyndes med max. 10% vand; andet lag påføres ufortyndet. 
   
Airless:  Første lag fortyndes med max. 10% vand; andet lag fortyndes med max. 5% vand, 
  dyse 21-23, 220 bar.      
Underlag:  Over�aden  skal være ren og tør, fri for opstigende fugt og skal være tilstrækkelig fast og

sammenhængende (trækstyrke min. 6 kg/cm²). AC Aqua-Pox kan anvendes direkte på 
de �este mineralske over�a der, som f.eks. gammel beton, tegl, glas etc…Hvor der er 
anvendt curing compounds til beskyttelse af  betonover�aden, skal denne �ernes ved  

  sandblæsning. Ved anvendelse på ny beton eller ikke porøs beton, �ernes betonslam 
ved hjæp af sandblæsning eller behandles med fortyndet saltsyre (3 l saltsyre til 10 l 
vand; lad det virke i 10 min.; afrenses med rigelige mængder vand). AC Aqua-Pox må 
ikke påføres et elastisk malingslag eller på bevægelige underlag. Porøse underlag skal 
først primes. 
 
 

Transportkoder:  ADR-klassi�cering: Miljøfarlig væske N.O.S. (Bisphenol-A-diglycidylether); 9; III / UN-kode: 3082  
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 

Kan genbehandles efter 24 timer.  

Januar 2004

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



Terrasse- og Altan - Beskrivelse

- Miljøvenlig, Mal-kode 00-1
- Lysegrå, Ral 7035
- Mørkegrå, Ral 7042
- Kan bestilles i alle farver

- Velegnet til alle underlag
- God vedhæftning
- Fri for opløsningsmidler
- Slidstærk

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

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Produktbeskrivelse: Vandtætningsprodukt på basis af dispergeret højpolymer uden opløsningsmidler. 
   
Anvendelse:  På støbeasfalt, beton-/pudsunderlag, klinkeunderlag etc.  
 
Egenskaber:  100 % vandtæt og di�usionsåben, samt �eksibel. 
  100 % UV- og vejrbestandig. 
 
       
Elasticitet:  Større end 200 %.  
Slidstyrke:  T.A. (ASTM) ca. 32 mg/1000 cyklus  
Betonbeskyttelse: Bedre end 2 meter beton overfor armeret jern.  
Holdbarhed:  Mere end 10 års praktisk anvendelse.   
Farver: 3 forskellige  
Over�ade:  Skridsikker   
Forbrug:  Samlet forbrug af AC Antiox er ca. 1-1,5 kg/m²   
Mal-kode:  00-1, afhængig af topcoat. 
  Ingen luftforurening under fabrikation og udførelse. 
 
 
 
    
Arbejdsbeskrivelse: Pkt.1  

Afrens det eksisterende beton underlag til mos, alge, olie og fedtfri over�ade. 
Pkt. 2  
Efter endt afrensning primes underlaget med fortyndet AC Antiox, fortyndet 25 % med 
vand. Lad det tørre. 
Pkt. 3  
Revner og sprækker fuges med AC Acrylfuge. Større reparationer spartles med 
AC Beton-Filler. Lad det tørre. 
Pkt. 4  
Herefter påføres AC Antiox med rulle eller pensel, ufortyndet på lodrette og vandrette  
�ader. Specialvæv ilægges den våde AC Antiox. Der rulles AC Antiox ovenpå væven, 
vådt i vådt, til væven ligger plan til underlaget. Lad det tørre i ca. 1 time. 
Pkt. 5  
Efter endt tørring påføres igen et lag AC Antiox til væven er dækket. 
Pkt. 6  
Dagen efter rulles topcoat i�g. aftale med teknisk afdeling. 

 
     
 
 
     
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

Januar 2004
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- Miljøvenlig, Mal-kode 00-1
- Lysegrå, Ral 7035
- Mørkegrå, Ral 7042
- Kan bestilles i alle farver

- Gulvmaling, Inden- & udendørs
- Diffusionsåben
- Fri for opløsningsmidler
- Hurtigtørrende

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

 
Produktbeskrivelse: Vandfortyndbart én-komponent gulvmaling på basis af acryl- og polyurethan dispersion. 
   
Anvendelse: Til beskyttelse af gulve. Fortrinlig som topcoat på balkoner i forbindelse med 

vandtætning, i�g. datablad på AC Terrasse- og Balconbelægning. Til inden- og 
udendørs brug.  

 
Egenskaber: God kemisk resistens. Meget �n hårdhed. Fortræ�elig modstandsdygtig overfor slid og 

opløsningsmidler. UV-bestandig. 
 

 
 

Udseende:  Satin og semigloss.  
Farver:  Hvid og andre farver på bestilling.  
Emballagestørrelse: 2,5  – 5 - 20 L   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 50, vol % ca. 40 %  
Vægtfylde:  ca.  1,20 g/cm³  
 
Tørretider:  Berøringstør efter 2 timer. 
  Kan genbehandles efter 4 timer. 
   
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 5 m²/L per lag 
 
VOC-indhold:  max. 70 g/L  
Mal-kode:  00-1
 
   
System: Til Gulve:  På sugende underlag primes med et lag AC Mono�oor Aqua fortyndet med 

10% vand. Et ufortyndet lag AC Mono�oor Aqua påføres som topcoat. 
 På ikke sugende underlag påføres 2 lag ufortyndet AC Mono�oor Aqua.  

Til Balkoner:  Se teknisk datablad på Terrasse- og Balkonbelægning.  Mono�oor Aqua 
kan bruges som topcoat. 1 lag vil være tilstækkeligt.   
    

Arbejdsbetingelser: Må ikke påføres i regnvejr. Temperatur > 5 ºC, RF max. 80 %. 
   
Påføringsmetoder: Pensel, rulle eller airless (dyse: 021-023) 
 
Fortynding:   Skal ikke fortyndes, er klar til brug.     
Rensning af værktøj: Vand 
 
Specielle bemærkninger: Blandes omhyggeligt før ibrugtagning.  
       
Underlag: Underlaget skal være rent, tørt, a�edtet og fri for støv/snavs.  

 

Ikke sugende gulve skal først behandles mekanisk eller kemisk (30% saltsyre 
opløsning). Afrenses herefter omhyggeligt.  

    
 
  
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 

Brugsvejledning 

Supplerende opl ysnin ger

 

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

August 2006
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- Reparationer på beton
- Svindfri
- Hurtighærdende

- Mal-kode 00-5
- Farve Grå

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

 
Produktbeskri velse:  Pulver agtigt reparationsmateriale på cenment-, granulat-, og additivbasis.
   
Anvende ls e:   Til reparation af næsten alle betonskader og stabile revner, samt tilpåføring på
  cementeringer, huller, reparationer på mursten og gammelt/nyt murværk.
  Nem at påføre.
 
Eg en skab er:   Hurtighærd ende – svindfri – fortræ�elig vedhæ ftning til rent og sundt underlag- 

meget �n vandtætning – god mekanisk styrke. 
 
   

U dseen de:   Pulver agtig. 
F arver:  Grå 
E  mballages tørrels e:  10 kg´s sække 
Bla ndings forh old:  T ilsæt vand i det tørre produkt indtil tyk, homogen kons istens  (ca. 10% vand). 
  Lad blandingen hvile i 5 min. efter grundig omrøring (reaktion). 
 
 

 Bland her efter omhyggeligt igen. 

T
 

ørretider:   Efter 30 minutter   

La gty kkelse :  Optil 10 mm. For større lagt ykkelser tilrå des at tilsætte sand (0-3 mm kornstørrelse) til 
    AC Beton-Filler (max. 30%). 
G enbe ha ndl ing: Efter 48 timer (med alkaliresistent maling). 

F
 

orbrug:   2 kg / m ² / mm lagtykkelse  

Prø vnings resulta ter: Modstandsdygtighed ov erfor s lid: ca. 6,0 N/mm² eller Mpa 
 
 

 Modstandsdygtighed ov erfor tryk:  ca. 30 N/mm² eller Mpa 

V OC -indhold:   0 g/l 
  
Mal-kode:  00-4
 
 
    
Arbejdsb etin gelser:  T emperatur mellem 5 og 3 0 ºC 
  Beskyttes mo d fo
   

r hurtig udtørring 

P
 

åførings me tode r: F ilsebrædt, stålbrædt 

F
 

ortynding:   Vand 

Specielle bemærkninger: T ilsæt progressivt vand til AC  Beton-F iller og  blan d omhyggeligt. 
  Brug ikke mere vand end nødvendigt.      
Unde rla g:  På ubehandlede underlag: rens med stålbørste eller ved sandblæsning.
  Over�aden skal være fri for olie, fedt og støv. Porøse og sugende underlag skal først
  fugtes med vand. Metaldele skal behandles med AC Antiox korrosionsmaling. 
 
  

   
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ikke / UN- kode: ingen 

Supplerende oplysninger

Brugsvejledning

Tekniske data

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

 
Lagringsbestandighed: Mindst 6 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. 
  

Januar 2004



Acret Primer  - Beskrivelse
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- Mal-kode 00-5
- Farve Transparent
- Primer til Acret gulvmaling
- Forstærker underlaget

- Velegnet til alle underlag
- Meget slidstærk
- God vedhæftning
- Fri for opløsningsmidler

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

 
Produktbeskrivelse: 2-komponent epoxy uden indhold af organiske opløsningsmidler. 
   
Anvendelse: Primning af nye og gamle betongulve. Primning af hård beton, ABS beton, Densit gulve 

m.m.. Til imprægnering af porøse underlag. 
 
Egenskaber: Acret Primer hærder op ved en kemisk reaktion uden afgivelse af skadelige eller 

brandfarlige dampe. Gode �ydeegenskaber . Velegnet til primning af tætte 
betonover�ader. Meget slidstærk. God vedhæftning. Nem at arbejde med. Miljøvenlig. 

 
   
   
Udseende:  Blank   
Farver:  Ravfarvet   
Emballagestørrelse: 7,5  – 15,0 kg sæt og tromler  
Vægtfylde:  1,1 g/cm³ (blanding)  
Tørretider: Gangbar efter 24 timer. 
(ved 20 °C)  Fuld afhærdet efter ca. 7 døgn. 

   
Potlife:  (20 °C), Acret Primer skal være udlagt ca. 30 min. efter blanding. 
 
Flammepunkt:  ikke brændbar  
Forbrug:  ca. 0,250 kg pr. m² pr. lag  
Mal-kode:  00-5 
 
 
 
  
Specielle bemærkninger: Acret Primer leveres i afvejede enheder klar til blanding. Komponenterne skal ved 
  blandingen have en temperatur på min. 15-20 °C for at give den bedste arbejdsmæssi- 
  ge konsistens. Blanding sker ved hjælp af en langsomt gående kraftig boremaskine, 
  påsat omrører eller specielle transportable mixere. (Vær omhyggelig med at tilsætte  
  hele hærderen til blandingen). Blandingen skal ske i 2-3 minutter. 
 
Udlægning:  Blandingen udlægges med pensel, malerrulle eller spartel.   
     
Underlag: Underlaget skal være fri for olie, fedt, støv, snavs og løse partikler, samt være tør (max. 

7% fugt i underlaget). Evt. cementslam �ernes ved afslibning, efterfulgt af støvsugning.   
Fortynding:  Acret  Primer kan fortyndes med max. 10 % sprit. 
 
Blandingsforhold: 2 vægtdele harpiks A 158 (volumen 1,75) til 1 vægtdel hærder H 58 (volumen 1,0). 
 
Rengøring af værktøj: Rengøring kræver xylen eller sprit, hærdet materiale kan kun �ernes med  
  speciel epoxy�erner. 
 
 
       
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

Oktober 2004



Acret Gulvmaling  - Beskrivelse

- Mal-kode 00-5
- Standard Grå
- Ring for farvevalg

- Velegnet til alle underlag
- Meget slidstærk
- God vedhæftning
- Fri for opløsningsmidler

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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Produktbeskrivelse: 2-komponent epoxy uden indhold af organiske opløsningsmidler. 
   
Anvendelse:  Maling af nye og gamle betongulve. Ved skridsikring- tilsæt kvarts til Acret Primer. 
     
Egenskaber: Acret Gulvmaling hærder op ved en kemisk reaktion uden afgivelse af skadelige eller 

brandfarlige dampe. God kemikaliebestandighed, meget slidstærk, god vedhæftning, 
nem at påføre, samt miljøvenlig. 

 
    
Udseende:  Blank   
Farver:  Sort, grå, pelsgrå, okserød, grøn, pelsblå, bassinblå, coboltblå, okker. 
  Speciel farve kan laves ved bestilling.   
Emballagestørrelse: 6,0 – 18,0 kg Sæt  
Vægtfylde:  1,7 g/cm³ (blanding)  
Tørretider: Gangbar efter 24 timer. 
(ved 20 °C)  Gennemhærdet til fuld kemikaliebestandighed efter ca. 5-6 døgn. 

   
Potlife:  (20 °C), Acret Gulvmaling skal være udlagt ca. 30 min. efter blanding. 
 
Flammepunkt:  Ikke brændbar.    
Forbrug:  ca. 0,250 kg pr. m² pr. lag, udlagt med malerrulle 
   
Mal-kode:  00-5    
 
 
  
Specielle bemærkninger: Acret Gulvmaling leveres i afvejede enheder klar til blanding. Komponenterne skal ved 

blandingen have en temperatur på min. 15-20 °C for at give den bedste 
arbejdsmæssige konsistens. Blanding sker ved hjælp af en langsomt gående kraftig 
boremaskine, påsat omrører eller specielle transportable mixere. (Vær omhyggelig med 
at tilsætte hele hærderen til blandingen). Blandingen skal ske i 2-3 minutter. 

 
Udlægning:  Blandingen udlægges med pensel, malerrulle eller spartel. 
  Ønskes en skridsikker over�ade idrysses kvarts eller sten direkte i den våde primer. 
  Dagen efter kan der påføres et nyt lag ovenpå.   
     
Underlag:  Underlaget skal være fri for olie, fedt, støv, snavs og løse partikler, samt være tør. 
  Evt. cementslam �ernes ved afslibning, efterfulgt af støvsugning.   
Fortynding:  Acret Gulvmaling kan fortyndes med max. 10 % sprit. 

Husk at tilsætte samme mængde fortynder i hver blanding, ellers kan der forekomme 
farveforskel. 

 
Blandingsforhold: 5 vægtdele harpiks 800 til 1 vægtdel hærder 58. 
 
Rengøring af værktøj: Rengøring kræver xylen eller sprit, hærdet materiale kan kun �ernes med  
  speciel epoxy�erner. 
 
 
      
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

Oktober 2004



Acret Selvnivellerende  - Beskrivelse

- Selvnivellerende
- Mal-kode 00-5
- Standard Grå
- Ring for farvevalg

- Velegnet til alle underlag
- Meget slidstærk
- God vedhæftning
- Fri for opløsningsmidler

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

 
Produktbeskrivelse: 2-komponent epoxy uden indhold af organiske opløsningsmidler. 
   
Anvendelse:  Belægning på nye og gamle betongulve. Ved skridsikring- tilsæt kvarts til Acret Primer. 
     
Egenskaber: Acret Selvnivellerende hærder op ved en kemisk reaktion uden afgivelse af skadelige 

eller brandfarlige dampe. Selvnivellerende, god kemikaliebestandighed, meget 
slidstærk, god vedhæftning, nem at påføre, samt miljøvenlig. 

 
    
Udseende:  Blank   
Farver:  Sort, grå, pelsgrå, okserød, grøn, pelsblå, bassinblå, coboltblå, okker. 
  Speciel farve kan laves ved bestilling.   
Emballagestørrelse: 7,0 – 21,0 kg Sæt  
Vægtfylde:  1,6 g/cm³ (blanding)  
Tørretider: Gangbar efter 24 timer. 
(ved 20 °C)  Gennemhærdet til fuld kemikaliebestandighed efter ca. 5-6 døgn. 

   
Potlife:  (20 °C), Acret Selvnivellerende skal være udlagt ca. 30 min. efter blanding. 
 
Flammepunkt:  Ikke brændbar.    
Forbrug:  ca. 0,250 kg pr. m² pr. lag, udlagt med malerrulle 
  ca. 1,0 – 3,0 kg pr. m² med eller uden sand, udlagt med 3 mm tandspartel.  
Mal-kode:  00-5    
 
 
  
Specielle bemærkninger: Acret Selvnivellerende leveres i afvejede enheder klar til blanding. Komponenterne skal 

ved blandingen have en temperatur på min. 15-20 °C for at give den bedste 
arbejdsmæssige konsistens. Blanding sker ved hjælp af en langsomt gående kraftig 
boremaskine, påsat omrører eller specielle transportable mixere. (Vær omhyggelig med 
at tilsætte hele hærderen til blandingen). Blandingen skal ske i 2-3 minutter. 

 
Udlægning:  Blandingen udlægges med pensel, malerrulle eller spartel. 
  Ønskes en skridsikker over�ade idrysses kvarts eller sten direkte i den våde primer. 
  Dagen efter kan der påføres et nyt lag ovenpå.   
     
Underlag:  Underlaget skal være fri for olie, fedt, støv, snavs og løse partikler, samt være tør. 
  Evt. cementslam �ernes ved afslibning, efterfulgt af støvsugning.   
Fortynding:  Acret Sevnivellerende kan fortyndes med max. 10 % sprit. 

Husk at tilsætte samme mængde fortynder i hver blanding, ellers kan der forekomme 
farveforskel. 

 
Blandingsforhold: 6 vægtdele harpiks 810 til 1 vægtdel hærder 58. 
 
Rengøring af værktøj: Rengøring kræver xylen eller sprit, hærdet materiale kan kun �ernes med  
  speciel epoxy�erner. 
 
 
      
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

Oktober 2004
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Tagprodukter 05Alt til tagrenovering
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Tagmaling gloss 50

Roof-Flex

Tagmaling gloss 12

Tagmaling gloss 20

TagPrim F

ProduktGuide

1 komponent kvalitetstagmaling
Malkode 00-1

1 komponent kvalitetstagmaling
Malkode 00-1

Vejledende produktguide med topcoats

Imprægneringsprimer til AC Tagmaling F
Malkode 2-6

Vandtætningsprodukt til tag, skorsten, tagplader m.m.
Malkode 00-1

Tagmaling gloss 80
1 komponent kvalitetstagmaling

Malkode 00-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 komponent kvalitetstagmaling
Malkode 00-1

Tagmaling F
Kvalitetstagmaling, modstandsdygtig overfor industrielle luftarter

Malkode 2-1

Elastodeck
1 komponent vandfortyndbar vandtætningsprodukt til tage og altaner

Malkode 00-1

Alu
Sol-reflekterende tagmaling

Malkode 00-1

Roof Protect
Vandtætningsprodukt til fladetage, altaner m.m.

Malkode 11



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

Dette er en vejledende produktguide
 med eksempler på produktvalg udfra forskellige emner.

Kontakt teknisk afdeling for vejledning 
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på www.acrymatic.dk  
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01- Vejledende ProduktGuide

AC Antiox (Side 3-2)

AC Multiprim (Side 3-4)

AC Roof-Flex (Side 5-10)

AC Tagmaling gloss 12 (Side 5-3)

AC Tagmaling gloss 20 (Side 5-4)

AC Tagmaling gloss 50 (Side 5-5)

AC Tagmaling gloss 80 (Side 5-6)

AC Tagprim F (Side 5-7)

AC Tagmaling F (Side 5-8)

AC Topcoat F (Side 6-10)

AC Alu (Side 5-9)

AC Elastodeck (Side 5-2)

AC Flexicoat (Side 7-2)

AC Flexicoat m. Fiber (Side 7-3)

AC Roof Protect (Side 5-11)

AC Acrykit (Side 8-2)

Affedtningsmiddel (Side 10-7)

Alge og mos fjerner (Side 10-7)
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Produkter

– Der tages forbehold for trykfejl

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



Elastodeck - Beskrivelse

- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver
- Sort og Grå
- Kan bestilles i alle farver

- Tætning af flade tage
- Tætning af altaner
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Fleksibel og revneoverbyggende
- Økonomisk løsning

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

 
Produktbeskrivelse: Vandfortyndbart én-komponent vandtætningsprodukt på basis af styren-acryldispersion 
   
Anvendelse:  Vandtætning af tage og altaner.   
 
Egenskaber:  Elastodeck danner efter optørring en elastisk og vandtæt over�ade.  

 
   

Udseende:  Satin  
Farver:  Grå (standard), samt andre farver på bestilling.  
Emballagestørrelse: 5 – 25 kg   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 65, vol % ca. 55 %  
Vægtfylde:  ca.  1,23 g/cm³  
 
Tørretider:  3-24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed.   
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  På tage:  1,5 - 3 kg/m² afhængig af underlaget. Ved brug af væv skal denne dækkes helt 

                                                    På altaner:  1,5 – 2 kg/m² afhængig af underlaget. Væven skal dækkes helt. 
 
VOC-indhold:  max. 7 g/l  
Mal-kode:  00-1  
 
    
System:  Til Tage:  På sugende ubehandlede underlag påføres et lag AC Uniprim som primer.
  Påfør 2 coat  Elastodeck som topcoat.. 
  På bituminøse underlag ældre end 1 år påføres 2 coat Elastodeck direkte.  
  På �ade tage skal produktet forstærkes med AC Roof-Flex væv. 
  Påføring af topcoat er ikke nødvendig. 
  Til Altaner:  På sugende underlag påføres et lag AC Uniprim som primer. 

På glatte underlag påføres et lag Elastodeck fortyndet 25% med vand som 
vedhæftningsprimer. 
Som mellemlag påføres 2 lag Elastodeck forstærket med AC Roof-Flex væv. 
Påfør 1 lag AC Mono�oor Aqua som topcoat.       

Arbejdsbetingelser: Må ikke påføres i regnvejr. Temperatur > 5 ºC, RF max. 80 % uden regn i 3-6 timer. 
   
Påføringsmetoder: Pensel, rulle eller airless (dyse: 018-023)     
Rensning af værktøj: Vand 
 
Specielle bemærkninger: Blandes omhyggeligt før ibrugtagning. Elastodeck kan ved brug af det anbefalede 

system bruges på alle underlag. Må dog ikke påføres blød PVC og bituminøse 
underlag, som er under 1 år gamle.  

       
Underlag: Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv/snavs. Evt. mos skal �ernes med 

mos�erner. Revner fyldes op med egnet spartelmasse. 
    

 
  
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



- Til tegl og eternittage
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Økonomisk løsning
- Høj volumentørstof
- UV bestandig
- Lysægte

Tagmaling gloss 12 - Beskrivelse

- Farver: Teglrød - Rødbrun - 
  Brun - Skifergrå - Sort - Blåsort
- Glans 12
- Kan bestilles i alle farver

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

 
Produktbeskrivelse: Vandbaseret énkomponent acrylmaling til tage. 
   
Anvendelse:  AC Tagmaling bruges til renovering og beskyttelse af skifer, bølgeasbest, tegltage o.s.v.
 
Egenskaber:  AC Tagmaling yder en god og holdbar beskyttelse af tage imod ydre påvirkninger.  

Meget �n vedhæftning. Den færdigpåførte tagbelægning er mosafvisende. 
 
 
   

Udseende:  Glans 12  
Farver:  Sort, skifer, brun, teglrød, rødbrun  
Emballagestørrelse: 10 liter   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 57, vol % ca. 46 %  
Vægtfylde:  1,25 g/cm ;   
Genbehandling: Efter ca. 20 timer. Berø ringstør efter 1 time. 
 Ved gode arbejdsbetingelser (varme, lav luftfugtighed o.s.v.) er det muligt at påføre 2 

lag samme dag.    
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 10 m ²/l per lag 
 
VOC-indhold:  max. 35 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
  
Arbejdsbetingelser: Temperatur > 5 ºC, relativ luftfugtighed max. 80 % 
  Påfør aldrig i stærk sol.  
Påføringsmetoder: Rulle, pensel eller airless (dyse 013-015) 
  Husk omrøring før påføring.  
Fortynding:  Vand    
Rensning af værktøj: Vand      
Underlag:  Underlaget skal være rengjort og tørt. Mos samt andre urenheder skal �ernes. 
  Ved afrensning/højtryksspuling af asbesttage følges lovgivningen om afrensning og 
  bortska�else af asbesten. 
  Let porøse/sugende underlag påføres 2 lag maling. Det første 
  malingslag skal fortyndes 10 % med vand. 
  Meget porøse/sugende underlag skal først primes med 1 lag Tagprimer. Herefter 
  påføres 2 lag AC Tagmaling.    
     
  
  
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 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

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



Tagmaling gloss 20 - Beskrivelse

- Farver: Teglrød - Rødbrun - 
  Brun - Skifergrå - Sort - Blåsort
- Glans 20
- Kan bestilles i alle farver

- Til tegl og eternittage
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Økonomisk løsning
- Høj volumentørstof
- UV bestandig
- Lysægte

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

 

 
Produktbeskrivelse: Vandbaseret énkomponent acrylmaling til tage. 
   
Anvendelse:  AC Tagmaling bruges til renovering og besky ttelse af skifer, bølgeasbest, tegltage o.s.v.
 
Egenskaber:  AC Tagmaling yder en god og holdbar beskyttelse af tage imod ydre påvirkninger.  

Meget �n vedhæftning. Den færdigpåførte tagbelægning er mosafvisende. 
 
 
   

Udseende:  Glans 20  
Farver:  Sort, skifer, brun, teglrød, rødbrun  
Emballagestørrelse: 10 liter   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 53, vol % ca. 43 %  
Vægtfylde:  1,20 g/cm ;   
Genbehandling: Efter ca. 20 timer. Berøringstør efter 1 time. 
 Ved gode arbejdsbetingelser (varme, lav luftfugtighed o.s.v.) er det muligt at påføre 2 

lag samme dag.    
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 10 m ²/l per lag 
 
VOC-indhold:  max. 60 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
  
Arbejdsbetingelser: Temperatur > 5 ºC, relativ luftfugtighed max. 80 % 
  Påfør aldrig i stærk sol.  
Påføringsmetoder: Rulle, pensel eller airless (dyse 013-015) 
  Husk omrøring før påføring.  
Fortynding:  Vand    
Rensning af værktøj: Vand      
Underlag:  Underlaget skal være rengjort og tørt. Mos samt andre urenheder skal �ernes. 
  Ved afrensning/højtryksspuling af asbesttage følges lovgivningen om afrensning og 
  bortska�else af asbesten. 
  Let porøse/sugende underlag påføres 2 lag maling. Det første 
  malingslag skal fortyndes 10 % med vand. 
  Meget porøse/sugende underlag skal først primes med 1 lag Tagprimer. Herefter 
  påføres 2 lag AC Tagmaling.    
     
  
  
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 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

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



Tagmaling gloss 50 - Beskrivelse

- Farver: Teglrød - Rødbrun - 
  Brun - Skifergrå - Sort - Blåsort
- Glans 50
- Kan bestilles i alle farver

- Til tegl og eternittage
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Økonomisk løsning
- Høj volumentørstof
- UV bestandig
- Lysægte

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

 
Produktbeskrivelse: Vandbaseret énkomponent acrylmaling til tage. 
   
Anvendelse:  AC Tagmaling bruges til renovering og besky ttelse af skifer, bølgeasbest, tegltage o.s.v.
 
Egenskaber:  AC Tagmaling yder en god og holdbar beskyttelse af tage imod ydre påvirkninger.  

Meget �n vedhæftning. Den færdigpåførte tagbelægning er mosafvisende. 
 
 
   

Udseende:  Glans 50  
Farver:  Sort, skifer, brun, teglrød, rødbrun  
Emballagestørrelse: 10 liter   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 49, vol % ca. 41 %  
Vægtfylde:  1,15 g/cm ;   
Genbehandling: Efter ca. 20 timer. Berøringstør efter 1 time. 
 Ved gode arbejdsbetingelser (varme, lav luftfugtighed o.s.v.) er det muligt at påføre 2 

lag samme dag.    
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 10 m ²/l per lag 
 
VOC-indhold:  max. 55 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
  
Arbejdsbetingelser: Temperatur > 5 ºC, relativ luftfugtighed max. 80 % 
  Påfør aldrig i stærk sol.  
Påføringsmetoder: Rulle, pensel eller airless (dyse 013-015) 
  Husk omrøring før påføring.  
Fortynding:  Vand    
Rensning af værktøj: Vand      
Underlag:  Underlaget skal være rengjort og tørt. Mos samt andre urenheder skal �ernes. 
  Ved afrensning/højtryksspuling af asbesttage følges lovgivningen om afrensning og 
  bortska�else af asbesten. 
  Let porøse/sugende underlag påføres 2 lag maling. Det første 
  malingslag skal fortyndes 10 % med vand. 
  Meget porøse/sugende underlag skal først primes med 1 lag Tagprimer. Herefter 
  påføres 2 lag AC Tagmaling.    
     
  
  
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 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

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



Tagmaling gloss 80 - Beskrivelse

- Farver: Teglrød - Rødbrun - 
  Brun - Skifergrå - Sort - Blåsort
- Glans 80
- Kan bestilles i alle farver

- Til tegl og eternittage
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Økonomisk løsning
- Høj volumentørstof
- UV bestandig
- Lysægte

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

 
Produktbeskrivelse: Vandbaseret énkomponent acrylmaling til tage. 
   
Anvendelse:  AC Tagmaling bruges til renovering og besky ttelse af skifer, bølgeasbest, tegltage o.s.v.
 
Egenskaber:  AC Tagmaling yder en god og holdbar beskyttelse af tage imod ydre påvirkninger.  

Meget �n vedhæftning. Den færdigpåførte tagbelægning er mosafvisende. 
 
 
   

Udseende:  Glans 80  
Farver:  Sort, skifer, brun, teglrød, rødbrun  
Emballagestørrelse: 10 liter   
Tørsto�ndhold: vægt % ca. 48, vol % ca. 42 %  
Vægtfylde:  1,10 g/cm ;   
Genbehandling: Efter ca. 20 timer. Berø ringstør efter 1 time. 
 Ved gode arbejdsbetingelser (varme, lav luftfugtighed o.s.v.) er det muligt at påføre 2 

lag samme dag.    
Flammepunkt:  ikke brændbar   
Forbrug:  ca. 10 m ²/l per lag 
 
VOC-indhold:  max. 75 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
  
Arbejdsbetingelser: Temperatur > 5 ºC, relativ luftfugtighed max. 80 % 
  Påfør aldrig i stærk sol.  
Påføringsmetoder: Rulle, pensel eller airless (dyse 013-015) 
  Husk omrøring før påføring.  
Fortynding:  Vand    
Rensning af værktøj: Vand      
Underlag:  Underlaget skal være rengjort og tørt. Mos samt andre urenheder skal �ernes. 
  Ved afrensning/højtryksspuling af asbesttage følges lovgivningen om afrensning og 
  bortska�else af asbesten. 
  Let porøse/sugende underlag påføres 2 lag maling. Det første 
  malingslag skal fortyndes 10 % med vand. 
  Meget porøse/sugende underlag skal først primes med 1 lag Tagprimer. Herefter 
  påføres 2 lag AC Tagmaling.    
     
  
  
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 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

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



Tagprim F - Beskrivelse

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

- Fortræffelig
  vedhæftning
- Lav Viscositet
- Nem at påføre

- UV Bestandig
- Farve: 
  Transparent grøn
- Mal-kode 2-6

Imprægneringsprimer til
AC Tagmaling F

Imprægnerer og armerer 
overflader, der skal males,
specielt til asbestcement.

Fuldstændig resistent overfor 
vejrpåvirkninger og alkaliske 

påvirkninger

AC TagprimAC Tagprim

20L
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07- Teknisk Datablad

Produktbeskrivelse: Imprægneringsprimer til AC Tagmaling F på basis af plastisk acryl-resin. 
   
Anvendelse:  Imprægnerer og armerer over�ader, der skal males, specielt til asbestcement. 
  Påfør ikke AC Tagprim F på bituminøse materialer. 
   
Egenskaber:  Lav viscositet – fulstændig resistent overfor vejr påvirkninger og alkaliske påvirkninger -  
  vandafvisende – forstærker og beskytter vejrpåvirkede, kalkede (kridtede) over�ader. 
 
 
   
  
Udseende:  Transparent grøn  
Emballagestørrelse: 1 - 5 – 20 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % ca. 44, vol % ca. 24  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 °C) 0,86-0,88 g/cm ;  
 
Lagtykkelse:  ca. 200 µ i våd tilstand = ca. 50 µ i tør tilstand  
 
Genbehandling:  Efter  24 timers tørring.   
Flammepunkt:  > 23 ºC, brændbar (efter DIN 53213)  
Forbrug:  4 – 7 m²/l per lag, afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne.  
 
VOC-indhold:   max. 685 g/l 
   
Mal-kode:  2-6 
          
Arbejdsbetingelser: Påføres under tørre omstædigheder. 
 
Fortynding:  Påføres ufortyndet. 
 
Specielle bemærkninger: Der anbafales 2 lag AC Tagprim F på vestvendte sider.  
  Rengør redskaber med AC Thinner umiddelbart efter brug. 
 
Rulle/pensel:  En e�ektiv vedhæftning kan kun opnås ved omhyggelig indarbejdning med børste 
  eller pensel. 
   
Airless:  Ufortyndet. 
 
Underlag:  Underlaget skal være solidt, rent, fedtfrit, tørt og sugende. Fjern det meste af den 
  eksisterende mos med stålbørste. Fjern snavset og rens med godkendt  højtryks-  
  renseanlæg (150 bar). Hvis det er nødvendigt imprægneres med algedræber, lad det 
  virke nogle få dage, børst af og rens omhyggeligt. 
 
  
   
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 

Januar 2004

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



Tagmaling F - Beskrivelse

- Farver: Teglrød - Rødbrun - 
  Brun - Skifergrå - Sort - Blåsort
- Glans 35
- Kan bestilles i alle farver

- Til tegl og eternittage
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Økonomisk løsning
- Høj volumentørstof
- UV bestandig
- Lysægte

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

Produktbeskrivelse: Tagmaling på basis af plasti�ceret acryl-resin. 
   
Anvendelse:  Forskønnelse og beskyttelse af asbestcement, skifer, tegl og andre ikke metalliske 
  underlag. Påfør ikke AC Tagmaling F på bituminøse materialer. 
   
Egenskaber:  Uforsæbbar – usædvanlig vejrbestandig – stor dækevne – god vedhæftningsevne -  
  modstandsdygtig overfor industrielle luftarter – indeholder ikke tjære eller asfalt - 
   
 
  
Udseende:  Satin . Glans ca. 35.  
Farver:  Skifersort  – kan bestilles i andre farver  
Emballagestørrelse: 1 - 4 – 20 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vol % ca. 42 % 
  vægt %:  skifersort: 41-44 %  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 °C) skifersort  0,94-0,97 g/cm³  
 
Lagtykkelse:  ca. 140 µ i våd tilstand = ca. 45µ i tør tilstand (ved 7 m²/l)  
 
Tørretider:  Støvtør – efter ca. 2,5 time. 
(ved 20°C og RF 60%) 

Kan genbehandles efter 24 timer.  
Fuld afhærdet efter 24 timer.   

Flammepunkt:  > 39 °C  (efter DIN 53213)  
Forbrug:  5 – 9 m²/l per lag.   
   
VOC-indhold:  max. 510-570 g/l  
Mal-kode:  2-1 
       
Arbejdsbetingelser: Påføres under tørre forhold. 
 
Rensning af værktøj: AC Thinner  
 
Specielle bemærkninger: Til renovering af tage kan AC Tagmaling F bruges i kombination med AC Tagprim F  

som vedhæftningsprimer. Påfør AC Tagmaling F i 2 lag på sugende underlag med et 
interval på 24 timer, for at opnå en ensartet glans. For at undgå glansforskelle, blandes 
produktet omhyggeligt efter et arbejdsstop. 

 
Rulle/pensel:  Påfør ufortyndet. 
   
Airless:  Mulig fortynding med AC Thinner, dyse 015-018, tryk 180-200 bar. 
 
Underlag:  Underlaget skal være sundt, solidt, rent (afrensning med godkendt højtryksanlæg; 
  følg lovgivningen om afrensning og bortska�else af asbesten), fedtfrit og tørt. 
  Eksisterende mos behandles med algedræber. Hvis underlaget er sugende/porøst 
  bruges AC Tagprim F som primer inden påføring af AC Tagmaling F. 
 
   
 
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 

Januar 2004

Modstandsdygtig overfor regn – efter 3 timer. 

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



Alu - Beskrivelse

- Farver: Alu
- Glans 70

- Varmeafvisende
- Til alle tagtyper
- Forlænger tagets levetid
- Produkt til professionelle
- Økonomisk løsning
- UV bestandig
- Lysægte

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

 

Produktbeskrivelse: Tagmaling på basis af vanddispergeret acryl-resin. 
   
Anvendelse:  Dekorativ aluminiumsudseende og holdbar beskyttelse af tage.  

Produktet re�ekterer solen. 
   
Egenskaber:  400 % elastisk – vanddampgennemtrængelig – forhindrer lokalt stærk opvarmning af 
  over�aden på grund af malingens indhold af  aluminiums�ager og deres lysre�ekterende
  evne – bibeholder aluminiumsudseendet selv under stærkt varierende atmosfæriske  
  betingelser (UV-bestråling, vand, kraftige temperatursvingninger) – kan genbehandles. 
  AC Alu opbygger en slidresistent, gummiagtig belægning uden fuger eller samlinger. 
 
 
Udseende:  Blank. Glans ca. 70.  
Farver:  Aluminium  
Emballagestørrelse: 4 – 20 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % ca. 50-52, vol % ca. 47-49  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 °C) ca. 1,03-1,06 g/cm ;   
 
Lagtykkelse:  ca. 1000 µ i våd tilstand = ca. 480 µ i tør tilstand (ved 1 m²/l) 
 
Tørretider:  Støvtør – efter ca. 4 timer. 
(ved 20°C og RF 60%) 
  Kan genbehandles efter 24 timer.  

Fuld afhærdet efter ca. 1 uge.   
Flammepunkt:  ikke brændbar (efter DIN 53213)  
Forbrug:  Vandtætning: 2 lag á 1 m²/l per lag. 
  Æstetisk: 2-3 m²/l.   
   
VOC-indhold:  max. 85 g/l  
Mal-kode:  00-1
 
  
Arbejdsbetingelser: Påføres under tørre forhold ved min. 5 °C. 
 
Specielle bemærkninger: Påfør ikke AC Alu med Airless sprøjteanlæg; påfør ikke på blød PVC, EPDM, 
  tjære, bituminøse materialer < 1 år gamle, polyisobutylen eller glatte bitumen-polymer. 
 
Rulle: På jævne underlag anbefales det at påføre AC Alu med Airless materialeføderulle 

(f.eks. Taiver 77910, Wagner Airless Rulle AR70) 
   
Børste/pensel:  Ufortyndet. 
 
Underlag:  Over�aden skal omhyggeligt afrenses, være fri for skaller, grus, støv og snavs. 

Dilatationsfuger og revner behandles med AC  Roof-�ex væv. Fuger og lignende fyldes 
op med AC Acrylfuge. AC Alu kan påføres direkte på metaller, (undtagen nygalvaniseret 
stål) tage og de �este bituminøse produkter ældre end 1 år. Vandtætningsprodukter 
såsom AC Roof-�ex og AC Antiox kan ligeledes overmales med AC Alu. Påfør ikke  
AC Alu direkte på AC Flexicoat eller AC Flexicoet M/Fiber (om nødvendigt, påfør først et 
lag AC Roof-�ex). Sugende underlag skal først primes med AC Uniprim (ufortyndet). 
Ved stående vand, skal AC Alu altid påføres i kombination med AC Roof-�ex væv 
(forbrug 2 l/m²). 

 
 
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 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

Januar 2004

Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 6-7 timer. 



Roof-Flex - Beskrivelse

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

- RAL & NCS farver
- Sort og Grå
- Kan bestilles i alle farver

- Tætning af fladetage
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Fleksibel og revneoverbyggende
- Økonomisk løsning
- UV bestandig
- Lysægte
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- Teknisk Datablad

Produktbeskrivelse: Vandtætningsmateriale på basis af vanddispergeret acryl-resin.  
   
Anvendelse:  Vandtætning af tage, skorsten, tagplader m.m. 
   
Egenskaber:  ca. 400 % elastisk – 100 % vandtæt – vanddampgennemtrængelig – fremragende 

resistens mod temperaturvariationer, luftforurening og UV-bestråling. Roof-�ex 
opbygger en slidresistent, gummiagtig belægning uden fuger eller samlinger. Næsten 
umulig at antænde og selvslukkende. Yderligere kan Roof-�ex forstærkes med væv.  
 

  
Udseende:  Satin mat. Glans ca. 8.  
Farver:  Grå – sort – hvid   
Emballagestørrelse: 1 - 5 - 25 kg   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % 71-74, vol % 57-60  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 °C) 1,49-1,55 g/cm ;   
 
Lagtykkelse:  ca. 1000 µ i våd tilstand = ca. 600 µ i tør tilstand (forbrug 1,5 kg/m²)  
 
Tørretider:  Støvtør – efter 2 timer. 
(ved 20°C og RF 60%) 
  Kan genbehandles efter 24 timer.  

Fuld afhærdet efter 1 uge.   
Flammepunkt:  ikke brændbar (efter DIN 53213)  
Forbrug:  0,6 – 1,5 kg/m², afhængig af underlaget. Stejle �ader (uden væv). 1,3-2,5 kg/m²  
  Tage med lille fald (med væv): 2,5-3 kg/m² (ved områder, der står under vand).   
   
VOC-indhold:  0 g/l  
Mal-kode:  00-1       
Arbejdsbetingelser: Temperatur min. 5 ºC, RF < 80 % 
 
Fortynding:  Vand 
   
Påføringsmetoder: Langhårede ruller eller brede pensler kan anvendes. 
  Ved brug af airless bruges dyse 18-23, tryk 220 bar. 
  Konventionel sprøjtepistol kan ikke anvendes. 
     
Rensning af værktøj: Vand 
 
Specielle bemærkninger: Påfør ikke Roof-�ex på bituminøse materialer, som er under 1 år gamle ej heller på blød
  PVC eller tjære. På tage med en hældning < 5% skal Roof-�ex forstærkes med 
  væv, efterfulgt af et l ag AC Topcoat F (ca. 100 g/m²). 
       
Underlag:  Over�aden skal omhyggeligt afrenses, være tør, fri for �ager, grus, støv og snavs.   
  Revner og lignende fyldes op med AC Acrylfuge, aktive dilationsfuger behandles med  
  væv og påføres én af følgende primere: 

- på porøs beton: AC Uniprim 
- på meget glat beton: Antiox fortyndet med 25% vand 
- på jern og stål: Antiox 
Tagmaterialer og bituminøse materialer > 1 år kan direkte påføres Roof-�ex. Zink, gal- 
vaniseret  stål, kobber, bly og aluminium kan overmales med Roof-�ex, hvis påkrævet, 
efter a�edtning og let sandblæsning.  

 
 
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 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 oplysninger 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 

Januar 2004

Modstandsdygtig overfor regn – efter 6 timer. 

Modstandsdygtig overfor regn – efter 6 timer. 

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



Roof Protect - Beskrivelse

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

- Tætning af fladetage
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Fleksibel
- Revneoverbyggende
- Meget økonomisk løsning

- UV bestandig
- Lysægte
- Sort og Grå
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11- Teknisk Datablad

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

Produktbeskrivelse:  Vandfortyndbar 2-komponent maling på basis af høj kvalitetscement og emulsion 
   indeholdende komponenter.
   

Anvendelse:  Meget økonomisk og miljøvenligt vandtætningssystem til alle tage. På grund af sin 
   modstand mod planterødder kan produktet anvendes ved montering af grønne (græs) tage. 
   Kan anvendes på alle underlag, forudsat at nedenstående systembeskrivelse anvendes. 

Egenskaber:  Den påførte belægning er fugefri, elastisk og fuldstændig vandtæt. Den er modstandsdygtig 
   overfor stillestående vand, sne og frost. AC Roof Protect kan påføres ovenpå let fugtige over�ader. 
   På beton: max. 20 % fugtighed.

 
  

Udseende:    Mat

Farver:    Beige og kan tones i �ere farver.

Emballagestørrelse:   5 kg (A: 1,875 kg – B: 3,125 kg)
   20 kg (A: 7,5 kg – B: 12,5 kg)

Tørsto�ndhold:   A+B: vægt % ca. 82,3, vol % ca. 73

Vægtfylde:    A+B: ca. 1,5  A: 0,96 

Tørretider:    Tørretiden er altid afhængig af vejrforhold og temperatur i omgivelserne.
   Berøringstør: 30 min. til 1 time ved 20 °C. Kan genbehandles efter 1 time ved 20 °C
   Potlife: 6 timer. 2 timer efter tilsætning af komp. B til A bør produktet genblandes.

Flammepunkt:   N/A 

Forbrug:    2 kg/m² (med AC Roof-Flex væv)
   Forbruget er altid afhængig af underlagets tilstand og porøsitet.
VOC-indhold:   A+B: max.1,6 g/L

Viskositet:    A: 30-60 P (Brook�eld 20RPM)  A+B: 350-450 P (Brook�eld 20RPM)

Mal-kode:    under udarbejdelse

 

   

  
System:    Til alle tage (med hældning eller �ade tage, med eller uden stillestående vand) samt til tætning under �iser:
   Påfør 1 lag AC Roof Protect. Udlæg væv i den våde AC Roof Protect (uden folder og med min. 5 cm 
   overlapning), lad det tørre (30 min. Til 1 time) og påfør herefter produktet på tværs indtil væven er 
   fuldstændig dækket.
   Til et vandtæt system med en varmere�ekterende topcoat:
   Påfør 1 lag AC Roof Protect, ilæg AC Roof-Flex væv i den våde AC Roof Protect, lad det tørre og afslut 
   herefter med et lag AC Roof White (forbrug: 1 kg AC Roof protect + 1 kg AC Roof White)
   Bemærk: Det er også muligt at anvende AC Roof-Flex væv først langs kanter og i hjørner. Dette skal ”limes” 
   ved hjælp af AC Roof Protect. Herefter påføres det 1. lag AC Roof Protect gennem væven med rulle, pensel 
   eller airless sprøjte. Efter tørring påføres det 2. lag.

Arbejdsbetingelser:   Temperatur > 5 ºC og max. 30 °C, RF max. 80 %.
   Blandingsforhold: Komponent A: 37% (i vægt) Komponent B: 63% (i vægt)
   Blanding: Tilsæt langsomt komp. B til komp. A med dertil egnet og kraftig elektrisk eller mekanisk blander 
   (min. 1200 RPM), fortrinsvis en cement eller beton mixer, for at opnå en let håndterbar blanding.
  

Påføringsmetoder:   Pensel, rulle eller airless (f.eks. Graco Mark V eller tilsvarende), dyse 023-026.
   Påfør altid lagene på tværs af hinanden.

Fortynding:   Tilsæt om nødvendigt 5% vand. Den eksakte tilsætningsmængde afhænger af
   Blandingens viskositet, den omgivende temperatur og temperaturen i underlaget. 
  

Rensning af værktøj: Vand

Underlag:    Underlaget skal afrenses ved hjælp af en højtryksrenser. Inden påføring af AC Roof Protect skal 
   underlaget være fuldstændigt rent og fri for støv. Produktet kan påføres let fugtige over�ader. 
   Bobler bør skæres og åbnes på kryds, tørres og påføres AC Roof Protect.   

 
 
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 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 oplysninger 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 

Januar 2012

Modstandsdygtig overfor regn – efter 6 timer. 
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AcryLac

Polylac
Transparent top- og beskyttelseslak

Til beskyttelse af jernfri metaller, ovnenlys m.m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Malkode

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



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
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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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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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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
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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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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 
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FlexiCoat

FlexiCoat med Fiber

ProduktGuide
Vejledende produktguide med topcoats

Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet
Malkode 2-1

1

2

3Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet
Malkode 2-1



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

Dette er en vejledende produktguide
 med eksempler på produktvalg udfra forskellige emner.

Kontakt teknisk afdeling for vejledning 
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på www.acrymatic.dk  
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01- Vejledende ProduktGuide

AC Flexicoat (Side 7-2)

AC Flexicoat m. Fiber (Side 7-3)

Affedtningsmiddel (Side 10-6)

Alge og mos fjerner (Side 10-7)
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Produkter

– Der tages forbehold for trykfejl



FlexiCoat  - Beskrivelse

- Hæfter på alle underlag
- Nem at påføre
- Tætner små huller
- 1300 % Elastisk

- Tætner øjeblikkeligt
- Sort og Mørkegrå
- Kan påføres under vand

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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Produktbeskrivelse: Vandtætningsprodukt på basis af opløsningsmiddel-dispergeret højpolymer 
   
Anvendelse:  Vandtætningsmateriale til tage, ikke gangbare terrasser, gesimser, skorstenssokler, 
  tagrender, inddækninger m.m. 
 
Egenskaber:  Tætner øjeblikkeligt. Op til 1300 % elasticitet. God bestandighed overfor vejrlig og  

mineralsyre (max. 10% mineralsyre). Ikke bestandig mod opløsningsmidler og alkaliske 
midler. Indeholder ikke bituminøse produkter. Fremragende vedhæftning på forskellige 
over�ader. 
      

Udseende:  Satin glans, glans ca. 45  
Farver:  Lys grå, mørkegrå, sort.  
Emballagestørrelse: 1 – 5 - 20 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644a), vægt% 51-54, vol% 42-44  
Vægtfylde:  1,03 – 1,06 g/cm ;  
 
Lagtykkelse:  ca. 1000µ i våd tilstand svarende til ca. 430 µ i tør tilstand (ved 1 l/m²).  
Genbehandling: Efter min. 3-14 dage med AC Flexicoat. 

  
Flammepunkt:  30 °C, brændbar (efter DIN 53213).  
Forbrug:  1 lag af ca. 1-1,5 l/m². I forbindelse med væv påføres 2 lag. 
 
VOC-indhold:  max. 450 g/l. 
 
Mal-kode:  2-1 
 
  
Arbejdsbetingelser: Kan påføres i fugtigt vejr.  
Fortynding:  Bruges ufortyndet 
 
Specielle bemærkninger: Brug aldrig AC Flexicoat direkte på polystyrol eller ny beton. Vær især omhyggelig ved 

revner, tagvinduer og taggennemføringer.     
Rulle/pensel:  Bruges ufortyndet. 
 
Airless:  Dyse 18-23, 220 bar. 
 
Rensning af værktøj: AC Thinner eller terpentin.      
Underlag:  Fjern støv, mudder, fedt, mos og visne blade omhyggeligt. Repareringsstederne ren- 

ses med en hård børste og a�ejes. Efter endt afrensning kan AC Flexicoat påføres 
direkte på bituminøse underlag, hård PVC, polyester, zink, aluminium, glas og klinker. 
Porøse materialer (beton, sten, og træ) skal først være tørre. De imprægneres med  
AC Flexicoat fortyndet 30% med AC Thinner. Ved områder, der gentagne gange er 
blevet repareret, væsentlige eller aktive områder, skal AC Flexicoat forstærkes med 
væv. Dette gøres ved at påføre et lag AC Flexicoat (ca. 1 l/m²), ilægge væv og påføre 

  endnu et lag AC Flexicoat straks efter. 
   
      
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 

Supplerende oplysninger 

Januar 2004

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



FlexiCoat med Fiber - Beskrivelse

- Hæfter på alle underlag
- Nem at påføre
- Tætner huller og revner
- 1300 % Elastisk

- Tætner øjeblikkeligt
- Sort og Mørkegrå
- Kan påføres under vand
- Fiberforstærket

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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Produktbeskrivelse: Vandtætningsprodukt på basis af opløsningsmiddel-dispergeret højpolymer 
   
Anvendelse:  Vandtætningsmateriale til tage, ikke gangbare terrasser, gesimser, skorstenssokler, 
  tagrender, inddækninger m.m. 
 
Egenskaber:  Tætner øjeblikkeligt. Op til 1300 % elasticitet. God bestandighed overfor vejrlig og  

mineralsyre (max. 10% mineralsyre). Ikke bestandig mod opløsningsmidler og alkaliske 
midler. Indeholder ikke bituminøse produkter. Fremragende vedhæftning på forskellige 
over�ader. 
      

Udseende:  Fiber-struktur, glans ca. 45  
Farver:  Mørkegrå, Sort  
Emballagestørrelse: 1 - 5 - 20 liter   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644a), vægt% 49-53, vol% 41-43  
Vægtfylde:  1,01 – 1,04 g/cm ;
 
Lagtykkelse:  ca. 1000µ i våd tilstand svarende til ca. 430 µ i tør tilstand (ved 1 l/m²).  
Genbehandling: Efter min. 3-14 dage med AC Flexicoat M/ Fiber.  

  
Flammepunkt:  30 °C, brændbar (efter DIN 53213).  
Forbrug:  1 lag af ca. 1-1,5 l/m².   
 
VOC-indhold:  max. 420 g/l. 
 
Mal-kode:  2-1 
 
  
Arbejdsbetingelser: Kan påføres i fugtigt vejr.  
Fortynding:  Bruges ufortyndet 
 
Specielle bemærkninger: Brug aldrig AC Flexicoat M/Fiber direkte på polystyrol eller ny beton. AC Flexicoat  

M/Fiber pålægges i én retning. Vær især omhyggelig ved revner, tagvinduer og  
taggennemføringer.  
     

Pensel/spatel:  Bruges ufortyndet. 
 
Airless:  Airless påføring ikke mulig.
 
Rensning af værktøj: AC Thinner eller terpentin.      
Underlag:  Fjern støv, mudder, fedt, mos og visne blade omhyggeligt. Repareringsstederne ren- 

ses med en hård børste og a�ejes. Efter endt afrensning kan AC Flexicoat M/Fiber 
påføres direkte på bituminøse underlag, hård PVC, polyester, zink, aluminium, glas og 
klinker. Porøse materialer (beton, sten, og træ) skal først være tørre. De imprægneres  
med AC Flexicoat fortyndet 30% med AC Thinner. Ved områder, der gentagne gange er 
blevet repareret, væsentlige eller aktive områder, skal AC Flexicoat M/Fiber påføres på 
tværs over revner og sprækker. Forbrug: 1,5 kg/m², som påføres med gummisvaber 
eller stålspatel    

       
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 

Supplerende oplysninger 

Januar 2011

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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AcryKit
Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader

Malkode 00-1
1

2

3

4

5

Acryl fugemasse
Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft, væg, revner m.m.

Malkode 00-1

Multiklæber
Universal klæbemasse, opklæbning af spejle, glas, metaller hårdt træ, plastic keramik m.m.

Malkode 00-1

Byggesilicone
Til vådrum, bygningskonstruktioner, samlinger mellem bygningsdele, glas, polycarbonat m.m.

Malkode 00-1

Sanitetssilicone
Til vådrum, bygningskonstruktioner, samlinger mellem bygningsdele, glas, polycarbonat m.m.

Malkode 00-1



Acrykit - Beskrivelse

- Vejrbestandig
- Elastisk
- Ældningsresistent
- inden- og udendørs
- Kan overmales

- UV-bestandig
- Farve: Hvid
- Glas: Satin
- Mal-kode 00-1
- Miljøvenlig

Vandfortyndbar plastik-elastisk
fugemasse på basis af

acryl-dispersioner. 

Til fugning af revner i beton,
 murværk og pudsede

overflader. 

Kan påføres direkte
på ikke porøse/sugende

overflader. 

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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Produktbeskrivelse: Vandfortyndbar plastik-elastisk fugemasse på basis af acryl-dispersioner. 
   
Anvendelse:  Til fugning af revner i beton, murværk og pudsede over�ader. Diverse samlinger på  
  dør- og vinduesrammer, vindueslister, trapper, kanter og tage. 
  Til uden- og indendørs brug. 
   
Egenskaber:  Elastisk, vejrbestandig, ældingsresistent, næsten lugtfri, kan overmales.  
  Kan påføres direkte på ikke porøse/sugende over�ader. 
    

   
Udseende:  Satin glans.    
Farver:  Hvid   
Emballagestørrelse: Patroner á 0,31 ltr.   
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 °C) 1,65 g/cm ;  
 
Tørretider:  Berøringstør efter 15 min. (ved lagtykkelse 1 mm) 
  Fuld afhærdet efter 24 timer (ved lagtykkelse 1 mm) 

 
Flammepunkt:  ikke brændbar (efter DIN 53213)  
Forbrug:  Max. 10 mm våd lagtykkelse.  
Mal-kode:  00-1 
 
  
Arbejdsbetingelser: Påføres udendørs i tørvejr.  

Temperatur min. 5 ºC, RF < 80 % 
   
Fortynding:  Påføres ufortyndet.  
 
Værktøj:  Fugepistol  
       
Rensning af værktøj: Med vand – afhærdet AC Acrykit kan kun �ernes mekanisk eller blødgøres med 

syntetisk thinner – �ernes herefter ved at skrubbe eller kradse værktøjet.  
 
Specielle bemærkninger: Over�aden, som er i kontakt med luften, skal være tilstrækkelig stor, idet AC Acrykit 

efter fordampning af vandet danner en gummiagtig masse. Den våde fuge glattes med 
sæbevand. 

       
Underlag:  Kan påføres direkte på ikke porøse/sugende over�ader.  

Porøse/sugende over�ader skal først behandles med AC Uniprim. 
 
 

   
 
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 

Brugsvejledning 

Supplerende oplysninger 

Nov 2011 

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



Acryl fugemasse - Beskrivelse

Acryl er en højkvalitets plastik-elastisk fugemasse. Produktet er base -
ret på acryl emulsion og hærder ved fordampning af vand fra fugemassen.

Anvendelse
• Til indvendige skjulte fuger.
• Til indvendig fugning af døre/vinduer, gipsplader og fugning mellem loft og væg.

Begrænsninger
• Ikke  velegnet til anvendelse hvor produktet er konstant under vand.
• Anbefales  ikke til overflader med PE-, PP-,  teflon, voks, neopren og bitumen.
• Overmaling med malingtyper med højt indhold af emulsion kan forårsage krake-

leringer i malingen.

Påføring, for- og efterbehandling
Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri. Afrens overfladen med Ljungdahl 
Cleaner. Porøse eller sugende underlag primes med fortyndet Ljungdahl Acryl. På 
beton, mursten, malet træ, anodiseret aluminium og PVC hæfter Ljungdahl Acryl i 
almindelighed perfekt uden brug af primer. Glit overfladen med Ljungdahl Finisher.

Er du i tvivl bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbe-
gyndes.

Kan påføres i temperaturer mellem +5 °C og 40 °C.

Acryl fugemasse

Egenskaber
• Lugtsvag.

• Vandbaseret.

• Overmalbar.

• Korroderer ikke metal.

• Glimrende vedhæftning til 
mange forskellige typer overfla-
der.

Farver og pakning

Basis 1-komponent plastik-elastisk  fugemasse baseret på acryl–
emulsion.

Emballage 12 x 300 ml PE patron og 20 x 550 ml pose.

Farve Grå og hvid.

Lagerholdbarhed 12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem   
+ 5 °C og 25 °C i uåbnet emballage. Tåler - 15 °C under transport.

Sikkerhed
Mal-kode: 00-1.
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassifi-
cering, mærkning mv.

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

Basis Acryl emulsion

Anvendelsestemperatur °C +5 til +40

Densitet g/ml 1,68

Hærdning mm/24  timer 23°C/55%  RF 1-2

Skinddannelsestid min 23°C/55%  RF 5

Overmalbar efter hærdning Ja

Minimum fugebredde mm 4

Maksimal fugebredde mm 25

Maksimal fugedybde mm 14

Fugebevægelighed % ±7,5

Temperaturbestandighed efter 
hærdning

°C -20 til +75

Tørstofindhold % 85

Mekaniske egenskaber ved 2mm film  

Shore A hårdhed DIN 53505 20

Trækstyrke Mpa DIN 53504 0,30

Brudforlængelse % DIN 53504 150

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



Multiklæber - Beskrivelse

Multiklæber er en højkvalitets, professionel klæbemasse Produktet er 
baseret på MS Polymer® teknologi og hærder ved luftens fugtighed.

Anvendelse
• Til opklæbning af spejle.
• Universal klæbemasse til forskellige byggematerialer som: Natursten, beton, spejle, 

glas, gibsplader, polycarbonat, PS, PU, PVC, polyester, plastik, emalje,  keramik,  kob-
ber, bly, zink, aluminium, metaller,  hårdt træ mv.

• Klæbemasse  til metalkonstruktioner indenfor bil-, marine-,  transport-, stål-,  og  
 ventilationsindustrien.

Begrænsninger
• Ikke  velegnet til anvendelse hvor produktet er konstant under vand.
• Anbefales  ikke til overflader med PE-, PP, teflon, voks, neopren og bitumen.
 Gennemfør altid et vedhæftningsforsøg inden anvendelse.
• Er ikke egnet til fugeopgaver.
• Svag misfarvning kan forekomme under uheldige omstændigheder.

Påføring, for- og efterbehandling
Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri. Afrens overfladerne med Ljungdahl 
Cleaner. Porøse eller sugende underlag primes inden klæbning med Primer MS 5.  
Overflader af anodiseret aluminium, malet træ og forskellige plastikoverflader an-
befales primet med Primer NP 2 inden klæbning. På glas, glaserede overflader og 
emalje hæfter  Multiklæber i almindelighed perfekt uden brug af primer. 

På grund af klæbemassens høje viskositet anbefales det at anvende en fugepistol 
af god kvalitet samt en V-formet dyse.

Er du i tvivl bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbe-
gyndes.

Kan påføres i temperaturer mellem +5 °C og 40 °C.

Multiklæber

Egenskaber
• Særdeles  velegnet til opklæb-

ning af spejle.

• Universal klæbemasse til ud-
vendig og indvendig anvendelse 
i byggeri og industri.

• Ekstrem høj klæbeevne på 
tunge byggematerialer uden 
brug af skruetvinger eller tape.

• Høj mekanisk modstand, træk-
styrke og E-modul.

• Holdbar, blød og elastisk.

• Hurtig hærdning. Ingen krymp-
ning. Næsten luftfri.

• Ingen afsmitning på natursten.

Farver og pakning

Basis 1-komponent klæbemasse baseret på MS polymer.

Emballage 12 x 290 ml PE patron.

Farve Hvid.

Lagerholdbarhed 12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem 
+5 °C og 25 °C i uåbnet emballage.. Tåler -15 °C under transport.

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

Basis MS Polymer

Anvendelsestemperatur °C +5 til +40

Densitet g/ml 1,57

Hærdning mm/24  timer 23°C/55%  RF 3

Skinddannelsestid min 23°C/55%  RF 10-15

Fugebevægelighed % ISO 9040 25

Temperaturbestandighed efter 
hærdning

°C -40 til +100

Mekaniske egenskaber ved 2mm film  

Shore A hårdhed DIN 53505 55

100%  modul Mpa DIN 53504 1,39

Trækstyrke Mpa DIN 53504 2,20

Brudforlængelse % DIN 53504 335

Sikkerhed
Mal-kode: 0-1
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassifi-
cering, mærkning mv.

Egenskaber fortsat
• Indeholder ikke isocyanater, 

phthalater, opløsningsmidler og 
silicone.

• Resistent  mod UV, vejr,  vand og 
fugt.

• Glimrende vedhæftning til 
mange forskellige typer overfla-
der.

• Korroderer ikke metal.

• ISO 11.600  F 25 HM certificeret.

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



Byggesilicone - Beskrivelse

Byggesilicone er en højkvalitets, professionel neutral fugemasse, som 
er resistent mod skimmelsvampe og alger. Fugemassen er alcoxy-baseret og 
hærder ved luftens fugtighed.

Anvendelse
• Til fugning i vådrum som badeværelser,  toiletter, køkken, kolde lagre, slagterier  

etc.,  hvor der stilles krav om resistens mod skimmelsvampe og alger på fuge-

massen.
• Fugning i bygningskonstruktioner.
• Fugning af bevægelige samlinger mellem bygningsdele.
• Fugning af glas og polycarbonate.
• Fugning  i områder med fødevarer.
• Som reparation af siliconefuger i bygninger og til industriformål.

Begrænsninger
• Anbefales  blandt andet ikke til akvarier eller  med PE, PP,  voks,  
 neopren og bitumen.Gennemfør altid et vedhæftningsforsøg inden en eventuel  
 anvendelse.
• Svag  misfarvning kan forekomme under uheldige omstændigheder.

Påføring, for- og efterbehandling
Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens  med Ljungdahl 
Cleaner. Porøse og sugende underlag primes med Primer MS 5 inden fugning. Over-

 af anodiseret aluminium, malet træ og forskellige  anbefales 
primet med Primer NP 2 inden fugning. På glas, glaserede  og emalje 
hæfter Ljungdahl Byggesilicone i almindelighed perfekt uden brug af primer. Glit 
fugen med Ljungdahl Finisher.

Er du i tvivl bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbe-
gyndes.

Kan påføres i temperaturer mellem +5 °C og 40 °C.

Byggesilicone

Egenskaber
• Holdbar, blød og elastisk.

• Lav-modul produkt.

• Resistent mod UV, vejr,  vand, 
fugt, skimmelsvampe og alger.

• Hæfter uden primer på ikke-
porøse 

• Neutral og lugtsvag.

• Høj trækstyrke og fugebevæge-
lighed.

• Korroderer ikke metal.

Fortsættes vend

Farver og pakning

Basis 1-komponent siliconefugemasse

Emballage 12 x 300 ml PE patron, 20 x 400 ml pose og 20 x 600 ml pose.

Farve
300 ml PE patron: Transparent, hvid, grå, brun og sort.
400 ml pose: Sort.
600 ml pose: Transparent hvid og grå.

Lagerholdbarhed 9 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem
 +5 °C og 25 °C i uåbnet emballage. Tåler -15 °C under transport.

Foodproof 
ISEGA 
Cert. 23009U06

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

Basis Alcoxy

Anvendelsestemperatur °C +5 til +40

Vægtfylde g/ml 1,02

Hærdning mm/24  timer 23°C/55%  RF 2

Skinddannelsestid min 23°C/55%  RF 10 - 15

Overmalbar efter hærdning Nej

Minimum fugebredde mm 6

Maksimal fugebredde mm 25

Makismal fugedybde mm 12

Fugebevægelighed % ISO 9040 25

Temperaturbestandighed efter 
hærdning

°C -40 til +100

Mekaniske egenskaber ved 2mm film  

Shore A hårdhed DIN 53505 15

100%  modul Mpa DIN 53504 0,45

Trækstyrke Mpa DIN 53504 1,50

Brudforlængelse % DIN 53504 650

Sikkerhed
Mal-kode: 00-1
Produktet skal ikke  efter Miljøministeriets bekendtgørelse om 

-

cering, mærkning mv.

Egenskaber fortsat
•  Indeholder ikke opløsningsmid-

ler.

• ISO 11.600  og G25LM 

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



Sanitetssilicone- Beskrivelse

Sanitetssilicone er en højkvalitets, professionel siliconefugemasse. 
Fugemassen er resistent mod skimmelsvampe og alger, og indeholder ikke blød -
gørere. Fugemassen er alcoxy-baseret og hærder ved luftens fugtighed.

Anvendelse
• Til fugning i vådrum som badeværelser,  toiletter, køkken, kolde lagre, slagterier etc.  
 hvor der stilles krav om resistens mod skimmelsvampe og alger på fugemassen.
• Fugesamlinger på natursten som marmor, granit og andre stærkt porøse overflader.
• Fugning i bygningskonstruktioner.
• Fugning af bevægelige samlinger mellem bygningsdele.
• Fugning af glas og polycarbonate.
• Fugning af laminerede,  enkelte,  dobbelte og tyverisikrede ruder.
• Fugning i områder med fødevarer.
• Som reparation af siliconefuger i bygninger og til industriformål.

Begrænsninger
• Anbefales  blandt andet ikke til akvarier eller overflader med PE, PP, teflon, voks,  
 neopren og bitumen. Gennemfør altid et vedhæftningsforsøg inden en eventuel  
 anvendelse.
• Svag misfarvning kan forekomme under uheldige omstændigheder.

Påføring, for- og efterbehandling
Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri. Afrens overfladen med Ljungdahl 
Cleaner. Porøse eller sugende underlag primes med Primer MS 5 inden fugning. 
Overflader af anodiseret aluminium, malet træ og forskellige plastikoverflader 
anbefales primet med Primer NP 2 inden fugning. På glas, glaserede overflader 
og emalje hæfter Ljungdahl Sanitetssilicone i almindelighed perfekt uden brug af 
primer. Glit overfladen med Ljungdahl Finisher.

Er du i tvivl,  bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbe-
gyndes.

Kan påføres i temperaturer mellem +5 °C og +40 °C.

Sanitetssilicone

Egenskaber

• Holdbar, blød og elastisk.

• Lav-modul produkt.

• Resistent mod UV, vejr,  vand, 
fugt, skimmelsvampe og alger.

• Hæfter uden primer på ikke-
porøse overflader.

• Neutral og lugtsvag.

• Høj trækstyrke og fugebevæge-
lighed.

• Korroderer ikke metal.

• Indeholder ikke opløsningsmid-
ler eller blødgørere.

• Overholder ISO 11.600  og 
G25LM.

Farver og pakning

Basis 1-komponent siliconefugemasse

Emballage 12 x 300 ml PE patron

Farve Hvid, lys beige, lys grå, Manhattan, mellemgrå,  mørkgrå, stål-
grå og antracit. Jasmin og Bahama beige som ska�evarer.

Lagerholdbarhed 9 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem +5 °C og 
25 °C i uåbnet emballage. Tåler -15 °C under transport.

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

Basis Alcoxy

Anvendelsestemperatur °C +5 til +40

Densitet g/ml 1,02

Hærdning mm/24  timer 23°C/55%  RF 2

Skinddannelsestid min 23°C/55%  RF 10 - 20

Overmalbar efter hærdning Nej

Minimum fugebredde mm 4

Maksimal fugebredde mm 25

Makismal fugedybde mm 12

Fugebevægelighed % ISO 9040 25

Temperaturbestandighed efter 
hærdning

°C -40 til +100

Mekaniske egenskaber ved 2mm film  

Shore A hårdhed DIN 53505 18

100%  modul Mpa DIN 53504 0,39

Trækstyrke Mpa DIN 53504 1,5

Brudforlængelse % DIN 53504 600

Sikkerhed
Mal-kode: 00-1
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassifi-
cering, mærkning mv.

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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Væg- og
Loftmaling 09

Alt til nybyg og renovering
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AcryMatic Coating ApS repræsenterer et stort udvalg
 af Jotun´s produktsortiment.

Produkter der ikke er i kataloget kan bestilles.

AcryMatic Coating ApS



Diverse

Indendørsmaling

Filt & vævsgrunder

Spartelmasse

ProduktGuide

Microdisperser, støvbinder

Fin, medium, grov og rulbar spartelmasse

Vejledende produktguide ( under udarbejdelse )

Alt til indendørsmaling. Produkter vi ikke har i kataloget kan bestilles

1

2

3

4

5

Grunder, lim, filt og væv.

Træbeskyttelse og grundere
Acryl og oliebaseret 6



Indendørsmaling  - Produkter

- Jotapro� Akryl maling
- 100 % ren akryl vægmaling
- Hvor der stilles høje krav til slidstyrke og rengøring
- Glans 10 og 25

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

Produkt:
Jotapro� Akryl gl.10 - Hvid Base
Jotapro� Akryl gl.10 - Ral / NCS
Jotapro� Akryl gl.10 - Hvid Base
Jotapro� Akryl gl.10 - Lys Råhvid
Jotapro� Akryl gl.10 - Råhvid
Jotapro� Akryl gl.10 - Ral / NCS

Jotapro� Akryl gl.25 - Hvid Base
Jotapro� Akryl gl.25 - Ral / NCS
Jotapro� Akryl gl.25 - Hvid Base
Jotapro� Akryl gl.25 - Ral / NCS

Emballage:
2,7 Liter
3 Liter
9 Liter
10 Liter
10 Liter
10 Liter

2,7 Liter
3 Liter
9 Liter
10 Liter

Art.nr. 
518MAACSA
-----------------
518MAAKVA
51859KLVA
51867KLVA
-----------------

519MAACSA
-----------------
519MAAKVA
-----------------

- Jotapro� Vådrums maling
- 100 % ren akrylmaling
- Kan anvendes i våde rum - fx badeværelse og bryggers
- Glans 20

Produkt:
Jotapro� Vådrum gl.20 - Hvid Base
Jotapro� Vådrum gl.20 - Ral / NCS
Jotapro� Vådrum gl.20 - Hvid Base
Jotapro� Vådrum gl.20 - Ral / NCS

Emballage:
2,7 Liter
3 Liter
9 Liter
10 Liter

Art.nr. 
524MAACSA
-----------------
524MAAKVA
-----------------
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- Produkter

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

- Jotapro� PVA maling
- PVA maling med forskellige glansgrader, der kan 
   anvendes til maling af underlag som sandspartel, puds, 
   beton, gipsplader, glasvæv og glas�lt.
- Glans 02,05,07 og 20

Produkt:
Jotapro� PVA gl.02 - Ral / NCS
Jotapro� PVA gl.02 - Ral / NCS
Jotapro� PVA gl.05 - Ral / NCS
Jotapro� PVA gl.05 - Ral / NCS
Jotapro� PVA gl.07 - Ral / NCS
Jotapro� PVA gl.07 - Ral / NCS
Jotapro� PVA gl.20 - Ral / NCS
Jotapro� PVA gl.20 - Ral / NCS

Emballage:
3 Liter
10 Liter
3 Liter
10 Liter
3 Liter
10 Liter
3 Liter
10 Liter

Art.nr. 
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

- Jotapro� Væg & Loft /  Primadekk
- Mat pva-baseret, re�eksfri interiørmaling uden
   opløsningsmidler, der er specielt udviklet til den 
   professionelle maler. Den har meget god dækkeevne, 
   lav sideglans, og stænker minimalt ved påføring.

Produkt:
Jotapro� Primadekk gl.02 - Hvid 
Jotapro� Væg & Loft gl.05 - Lys Råhvid
Jotapro� Væg & Loft gl.05 - Råhvid

Emballage:
10 Liter
10 Liter
10 Liter

Art.nr. 
502001LVA
51759KLVA
51767KLVA



- JOTAPROFF INTERIØR TRÆ
  En meget lugtsvag, moderne vandfortyndbar 
  akrylmaling til indendørs brug. 
  Malingen har gode påføringsegenskaber, gulner ikke og 
  tørrer hurtigt, så man kan male to gange på samme dag.
 

Produkt:
Jotapro� Interiør træ gl.15 - Hvid
Jotapro� Interiør træ gl.15 - Ral / NCS
Jotapro� Interiør træ gl.40 - Hvid
Jotapro� Interiør træ gl.40 - Ral / NCS

Emballage:
3 Liter
3 Liter
3 Liter
3 Liter

Art.nr. 
22CMAACSA
-----------------
22DMAACSA
-----------------

Indendørsmaling  - Produkter

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

- Knast- og Spærregrunder
  Anvendes indendørs til alle underlag, der har behov 
  for spærring og knastlak.
  Forebygger gennemsivning fra knaster, gulnet træ, sod
  nikotin, tusch m.m.

Produkt:
Joton Knast- og Spærregrunding

Emballage:
2,7 Liter

Art.nr. 
22ANWHCSA
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- Produkter

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



Filt & vævgrunder - Beskrivelse

W
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- Jotun Filt- og Vævfylder
- Vandfortyndbar grunder til hel eller delvis udfyldning
   af glasvæv og glas�lt med ekstra god dækkeevne
- Grunderen suger ikke ned i vævet, men giver en �n
   vævstruktur og perfekt bund for den efterfølgende 
   maling.

Jotun Lim Ekstra
- En vandfortyndbar emulsionslim på PVA basis til væv,
   tekstil- og vinyltapet i tørre rum. 

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

Produkt:
Filt og vævfylder Hvid
Filt og vævfylder Hvid

Emballage:
5 Liter
10 Liter

Art.nr. 
9SW166FVA
9SW166LVA

Produkt:
Jotun Lim Ekstra
Jotun Lim Ekstra

Emballage:
5 Liter
15 Liter

Art.nr.
9JL2380025
9JL069750G

Jotun Lim Vådrum
- Jotun Lim Vådrum er en vandfortyndbar emulsionslim 
   på EVA-basis til opsætning af tapeter af polyetylenskum,
   vinyltapeter med væv-, non-woven- eller glas�berbag-
   side, vinylskum og homogen vægvinyl samt Colortex i 
   vådrum. Separat overlapningslim er ikke nødvendig. 

Produkt:
Jotun Lim Vådrum
 

Emballage:
5 Liter

Art.nr.
9JL430FVA
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AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. 44921664

Glasvæv lavstruktur extra J-140
Længde: 50 m

Glas�lt 1 J-200 (G35)
Længde: 50 m

Pro� Glas�lt forgrundet D-210
Længde: 50 m

Produkt:
Glasvæv lavstruktur extra J-140

Emballage:
1 RL

Art.nr.
9JW166435
 

Produkt:
Glas�lt 1 J-200 (G35)

Emballage:
1 RL

Art.nr. 
9JW166664

Produkt:
Pro� Glas�lt forgrundet D-210

Emballage:
1 RL

Art.nr. 
9JW166990



Spartelmasse - Beskrivelse

Jotun Akrylspartel til huller i træværket
- Embalage størrelse: 190 ml

Jotun Oliespartel til Træ
- Embalage størrelse: 130 ml

Jotun Vådrumsspartel
- Embalage størrelse: 10 l

Produkt:
Jotun Akrylspartel til træ

Emballage:
190 ml

Art.nr. 
9JS059188N

Produkt:
Jotun Oliespartel til træ

Emballage:
130 ml

Art.nr. 
9JS823002L

Produkt:
Jotun vådrumsspartel

Emballage:
10 Liter

Art.nr. 
9JS340LVA
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04- Teknisk Datablad

Jotun Letspartel - Fin
- Embalage størrelse: 10 l

Jotun Letspartel - Medium
- Embalage størrelse: 10 l

Jotun Letspartel - Grov
- Embalage størrelse: 10 l

Jotun rullespartel - Medium
- Embalage størrelse: 15 l

Produkt:
Jotun letspartel �n

Emballage:
10 Liter

Art.nr. 
9JS0591926

Produkt:
Jotun letspartel medium

Emballage:
10 Liter

Art.nr. 
9JS0591936

Produkt:
Jotun letspartel grov

Emballage:
10 Liter

Art.nr. 
614129

Produkt:
Jotun rullespartel - medium

Emballage:
15 Liter:

Art.nr. 
9JS320BFA



Diverse  - Produkter
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Jotun Microdispers Grunder
- Jotun Microdispers Grunder er en brugsklar, 
   vandfortyndbar grunder, der anvendes til forankring
   af sugende og smittende over�ader uden- og indendørs
- Kan anvendes på beton, puds, letbeton, sandspartel, 
   eternit, gipsplader og sugende mineralske over�ader

Jotun Microdispers Grunder Ekstra
- En tyk, vandfortyndbar grunder, der anvendes til 
   forankring af sugende og smittende over�ader uden- 
   og indendørs. Produktet er klar til brug. 
- Kan anvendes på beton, puds, letbeton, sandspartel,
   eternit, gipsplader og sugende mineralske over�ader

AC
Uniprim

AC
Uniprim

20L

Produkt:
Microdispers Grunder

Emballage:
10 Liter

Art.nr. 
9JN200LVA

Produkt:
Microdispers Grunder Extra

Emballage:
10 Liter

Art.nr. 
9JN20XLVA

AC Uniprim
- Vandbaseret Støvbinder kan anvendes på beton, puds, 
   letbeton, sandspartel, eternit, gipsplader og sugende
   mineralske over�ader

Produkt:
AC Uniprim

Emballage:
20 Liter

Art.nr. 
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Træbeskyttelse  - Produkter

- Butinox Futura dekkbeis Træbeskyttelse 
  Alkydmodi�ceret akryl dækkende træbeskyttelse til 
  udendørs brug. De anvendte pigmenter og bindemidler 
  giver en meget god vejrbestandighed og lang 
  holdbarhed.
  Mug- og skimmelhindrende

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

Produkt:
Butinox Futura - Hvid Base
Butinox Futura - Hvid Base
Butinox Futura - Ral / NCS
Butinox Futura - Ral / NCS

Emballage:
3 Liter
10 Liter
3 Liter
10 Liter

Art.nr. 
17L001DVA
17L001LVA
-----------------
-----------------

- JOTAPROFF TRÆBESKYTTELSE FACADE AKRYL  
  Højpigmenteret akrylmaling til brug på udendørs 
  træværk og facadeplader. Det høje indhold af pigmenter
  beskytter træet mod sollysets nedbrydende virkning og
  giver en meget god vejrbestandighed.
  Mug- og skimmelhindrende

Produkt:
Jotapro� Facade Akryl - Hvid Base
Jotapro� Facade Akryl - Hvid Base
Jotapro� Facade Akryl - Ral / NCS
Jotapro� Facade Akryl - Ral / NCS

Emballage:
3 Liter
10 Liter
3 Liter
10 Liter

Art.nr. 
642001DVA
642001LVA
-----------------
-----------------
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- Produkter

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

- Visir Oliegrunning Klar 
  ( baseret på alkydolie )
  Grunder til nyt træværk
- Visir Oliegrunning Pigmenteret 
  ( baseret på vandfortyndbar alkydolie )
  Grunder til nyt træværk

Produkt:
Visir Oliegrunning Klar
Visir Oliegrunning Klar
Visir Oliegrunning Pigmenteret
Visir Oliegrunning Pigmenteret

Emballage:
3 Liter
10 Liter
3 Liter
10 Liter

Art.nr. 
629CLRCSA
629CLRKVA
679U67DVA
679U67LVA
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Tilbehør 10Alt i tilbehør til din opgave
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Handsker

Pensler

Malerruller

Værktøj

Sikkerhed

Malerhandsker, montagehansker, vinterhandsker, læderhandsker, nitrilhandsker m.m.

Knive, spartler, tandspartler, pigruller, svampe, afdækning m.m.

Masker, høreværn, briller, dragter, knæbeskyttere m.m.

Vinkel, oval, rund, fladpensler, anstrygere, malerhandsker, penselsæt

Beklædning
Under udarbejdelse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Malerruller til alle opgaver, rulleskafter, rullespande m.m.

Kemi
Algefjerner, affedtning, grovrens, håndrens m.m.

Spartelmasse
Hurtighærdende spartelmasse

Spraymaling
Zinkspray, universalspray, servicespray højtryksfedt m.m.



- Ovalpensel med træskaft
- Mix børster

Art.nr. 
400225
400245

Bredde:
25mm
45mm

- Radiatorpensel med træskaft 
- 3 x kinabørster
- 

Art.nr. 
70534
70536

Bredde:
50mm
70mm

Pensler  - Produkter

- Vinkelpensel med træskaft 
- Børste-mix

Art.nr. 
71524
71526

Bredde:
50mm
75mm

Tykkelse:
14mm
15mm

Synlig børste:
56mm
62mm

Tykkelse:
9mm
9mm

Synlig børste:
56mm
62mm

Tykkelse:
16mm
30mm

Synlig børste:
43mm
52mm

- Radiatorpensel med plastskaft
- Syntetiske børster

Art.nr. 
113150
113170

Bredde:
50mm
70mm

Tykkelse:
9mm
9mm

Synlig børste:
43mm
43mm

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

- Fladpensel sæt
- Indhold: 4 størrelser fra 1" til 2 1/2"

Art.nr. 
70382

Antal:
4 stk

- Fladpensel med plastskaft
- Mix-børste, Stål
- Blå og guldlakeret plasthåndtag

Art.nr. 
70364
70366

Bredde:
50mm
70mm

- Fladpensel med plastskaft
- Mix-Børste, 
- Stål

Art.nr. 
72344
72346

Bredde:
50mm
70mm

Tykkelse:
15mm
15mm

Synlig børste:
-
-

- Lasurpensel-sæt
- 3 dele, indhold: 30/50/60 mm
- Polyestermix

Art.nr. 
70385

Antal:
3 stk

Tykkelse:
15mm
17mm

Synlig børste:
50mm
51mm

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



Pensler  - Produkter

- Halvanstryger
- Drejelig, 2-i-én
- Mix-børster

Art.nr. 
71180
71181

Bredde:
70mm
100mm

- Halvanstryger
- Polymix, 
- Træbeskyttelses pensel

Art.nr. 
71050
71051

Bredde:
70mm
100mm

- Halvanstryger
- Rene lyse svinebørster
- Lakeret skaft
- Mesterkvalitet

Art.nr. 
71000
71001

Bredde:
70mm
100mm

Tykkelse:
15mm
15mm

Synlig børste:
-
-

- Træbeskyttelses Penselsæt
- 3 dele, indhold: 40/50/100 mm
- Polyestermix, 

Art.nr. 
71150

Antal:
Træbeskyttelses penselsæt 3 dele

Tykkelse:
-
-

Synlig børste:
-
-

Tykkelse:
-
-

Synlig børste:
-
-

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

- Malerhandske 
- Ægte lam 
- One size

Art.nr. 
291200 

Produkt:
Malerhandske, ægte lam

- Basic udendørs
- Penselsæt med natur og blandingsbørster. 
- Facadepensel 100 mm. Lakpensel 50 mm. Rund 20 mm
  og rørepind.

Art.nr. 
700126

Bredde:
4 dele

- Spekter Tag / Facadepensel 

Art.nr. 
228279

Bredde:
120mm

Tykkelse: Synlig børste:
-
-

- Vinkelpensel
- 40 cm langt skaft, komplet sæt eller løsdele
- Kinabørster

Produkt:
Vinkelpensel - Komplet
Løst håndtag
Løst hoved, med skrue og møtrik
Løst hoved, med skrue og møtrik
Løst hoved, med skrue og møtrik

Størrelse:
40cm / St. 12
40cm
St. 8 - 35mm
St. 10 - 40mm
St. 12 - 45mm

Art.nr. 
71565
71569
71553
71554
71555

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



Malerruller  - Produkter

- Blue-Line rulle
- Texalon, fnugfri, 12 mm luv
- Tåler opløsningsmidler,  fnugfri. 
- Velegnet til bl.a. gulv-, lak- og akrylmaling.

Bredde:
18cm
25cm
41,5cm

Diameter:
48mm
48mm
48mm

Stick:
18cm
25cm
41,5cm

Luv:
12mm
12mm
12mm

Art.nr. 
25186
25256
25416

- Paint-Line rulle
- Nylon-polyamid, 6 mm luv,
- Tåler opløsningsmidler, absolut fnugfri, velegnet til: 
  polyester, epoxymaling, 2-komponentmaling, m.m.  

Bredde:
18cm
25cm
41,5cm

Diameter:
48mm
48mm
48mm

Stick:
18cm
25cm
41,5cm

Luv:
6mm
6mm
6mm

Art.nr. 
26186
26256
25415

- Nylon Rulle
- 13/15 mm luv, tåler opløsningsmidler, fnugfri, til 
   tykt�ydende materialer: rustbeskyttelse, polyester o.s.v.

Bredde:
18cm
25cm
41,5cm

Diameter:
48mm
48mm
48mm

Stick:
18cm
25cm
41,5cm

Luv:
13/15mm
13/15mm
13/15mm

Art.nr. 
25181
25251
25411

- Micro-Line Rulle
- Fnugfri Micro�ber til alle tyndt�ydende materialer, lak, 
  træbeskyttelse og vandbaseret lak. VOC-konform, høj 
  farveoptagelse, optimal farveafgivelse, perfekt resultat

Bredde:
18cm
25cm

Diameter:
48mm
48mm

Stick:
18cm
25cm

Luv:
6mm
6mm

Art.nr. 
25188
25258

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

- Texalon Mini rulle 
- 12 mm luv
- Tåler opløsningsmidler

Bredde:
10cm
15cm

Diameter:

Stick:

Luv:
12mm
12mm

Art.nr. 
20016
20036

-  Minirulle 10cm

Bredde:
10cm

Diameter: Stick:Luv:Art.nr. 
20452

Stick:

Stick:

- Gulvrulle Vestan
- 12 mm luv
- Tåler opløsningsmidler

Bredde:
41,5cm

Diameter:
48mm

Stick:
41,5cm

Luv:
12mm

Art.nr. 
25412

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



Malerruller  - Produkter

- Rulleskaft Plast ergonomisk
- 6 mm System, kort eller lang bøjle
- Højglans forzinket, passer til alle lak- og miniruller

Art.nr. 
22510
22520

Længde:
27cm
42cm

- Rulleskaft Plast ergonomisk
- 8 mm System
- Højglans forzinket. 

Art.nr. 
23020
23030

Bredde:
18cm
25cm

Diameter:
8mm
8mm

Diameter:
6mm
6mm

- Grenskaft 41,5cm

Art.nr. 
23045

Længde:
41,5cm

Diameter:

- Teleskopskaft “klik”
- Udført i stål med klik conus
- Hvid

Art.nr. 
21471

Længde:
1,20 - 2,0 m

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

- Rullebakke

Art.nr. 
40500

Brede:
34cm

- Rullespand
- Brede: 18cm

Art.nr. 
40552

Antal Liter:
12 Liter

Dybde:
31cm

- Rullespand
- Brede: 45cm

Art.nr. 
281445 

Antal Liter:
25 Liter

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



Værktøj  - Produkter

- Universalcutter
- Plast

Størrelse:
Stor
Mellem
Lille

Art.nr. 
30472
30471
30470

- Autoload kniv, Inkl. 5 Ekstra klinger
- 10 stk Trapezklinger, extra stærke

Art.nr. 
40045
40010

Produkt:
Autoload kniv
10 stk Trapezklinger

- Nippon-Cutter Autoloader - Standard eller Pro
- Standdard: 2K greb, inkl. 3 ekstraklinger
- Pro: Pro-kvalitet, inkl. 5 ekstraklinger
- 10 stk 18mm/0,50mm klinger i plast-etui, pro-kvalitet

Produkt:
Standard Cutter
Pro Cutter
10 stk. 18mm Klinger i etui

Art.nr. 
30585
30580
30559

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

- Skrabespartel med træskaft 70mm

Art.nr. 
50040

Produkt:
Skrabespartel med træskaft 70mm

- Halvmåne spartel, 15cm
- Rustfri, 2-K SOFT-grip med skruetrækker. Spartel til 
  gipspladesamlinger

Art.nr. 
50150

Produkt:
Halvmåne spartel, 15cm

- Japanspartel sæt
- Indeholder: 50, 80, 100 og 120mm

Art.nr. 
50110

Produkt:
Japanspartel sæt
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Værktøj  - Produkter

- Tandspartler ( under udarbejdelse )

Art.nr. Bredde:

- Spartler  ( under udarbejdelse )

Art.nr. Bredde:

- Pigruller ( under udarbejdelse )

Art.nr. Bredde:
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- Produkter

- Flisesvamp
- Gul, 
- Mål: 180 x 120 x 60 mm

Art.nr. 
40805

- Viskosesvamp
- Prof. svamp
- Mål: 150 x 110 x 40 mm 

Art.nr. 
40820

Produkt:
Flisesvamp, 180 x 120 x 60 mm

Produkt:
Viskosesvamp, 150 x 110 x 40 mm

- ( under udarbejdelse )

Art.nr. Produkt:
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Værktøj  - Produkter

- Afdæknings�lt
- Bredde: 1m 
- Til almindelig afdækning af gulve
- Skridsikker og væsketæt

Art.nr. 
45980

Produkt:
Afdæknings�lt 1 x 10 m

- Afdækningsfolie
- Halvmeterrulle, HDPE
- 50 x 2 m
- Tykkelse 8 μ

Art.nr. 
45933

Produkt:
Afdækningsfolie 50 x 2 m
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- Produkter
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Handsker  - Produkter

- White Flex
- Strikhandske i nylon med PU belægning i hånd�aden 
  og �ngerspidserne. Godt greb. God �ngerføling. 
- Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Produkt:
White Flex
White Flex
White Flex
White Flex

Størrelse:
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
172.28
172.29
172.30
172.31

- Black Flex
- Strikhandske i nylon med PU belægning i hånd�aden 
  og �ngerspidserne. Godt greb. God �ngerføling. 
- Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Produkt:
Black Flex
Black Flex
Black Flex
Black Flex
Black Flex

Størrelse:
CE 7
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
159.07
159.08
159.09
159.10
159.11

- MaxiFlex Ultimate 
- Fingerdyppet strikhandske i nylon/lycra m/nitril 
  belægning i hånd�aden og �ngerspidserne. Silikone fri. 
- Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Produkt:
MaxiFlex Ulti.
MaxiFlex Ulti.
MaxiFlex Ulti.
MaxiFlex Ulti.
MaxiFlex Ulti.

Størrelse:
CE 7
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
162.07
162.08
162.09
162.10
162.11

- PowerGrab 
- Fingerdyppet strikhandske i polyester/bomuld med 
  latex belægning i hånd�ade og �ngerspidserne.  
- Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Produkt:
PowerGrab
PowerGrab
PowerGrab
PowerGrab
PowerGrab

Størrelse:
CE 7
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
162.17
162.18
162.19
162.20
162.21
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- Produkter

- PowerGrab Thermo - Vinterforet
- Fingerdyppet strikhandske i Acryl/polyester med 
  MicroFinish latex belægning
- Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

- ActivGrip Lite Hi Viz Yellow
- Fingerdyppet strikhandske i polyester med Micro Finish 
  latex belægning i hånd�aden og �ngerspidserne 
- Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Produkt:
ActiveGrip Lite
ActiveGrip Lite
ActiveGrip Lite
ActiveGrip Lite
ActiveGrip Lite

Størrelse:
CE 7
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
086.07
086.08
086.09
086.10
086.11

- OX-ON Multi Grap
- Fingerdyppet strikhandske i polyester/bomuld m/latex 
  belægning. 
- Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Produkt:
Ox-On Multi Grap
Ox-On Multi Grap
Ox-On Multi Grap
Ox-On Multi Grap
Ox-On Multi Grap

Størrelse:
CE 7
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
061.07
061.08
061.09
061.10
061.11

- Multi Grab Cool - Vinterforet
- En strikket �ngerdyppet arbejdshandske dyppet i 
  latexfoam.
- Godkendelse: En 388 EN 511 Cat. 2

Produkt:
Multi Grab Cool
Multi Grab Cool
Multi Grab Cool
Multi Grab Cool

Størrelse:
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
198.58
198.59
198.60
198.61

Produkt:
PowerGrab Thermo
PowerGrab Thermo
PowerGrab Thermo
PowerGrab Thermo
PowerGrab Thermo

Størrelse:
CE 7
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
168.17
168.18
168.19
168.20
168.21

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



Handsker  - Produkter

- OX-ON Thermo light
- Fingerdyppet strikhandske i Acryl/polyester m/latex
  belægning. Let foret. 
- Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Produkt:
Thermo Light
Thermo Light
Thermo Light
Thermo Light

Størrelse:
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
060.38
060.39
060.40
060.41

- PowerGrab Plus -  Tommel�ngeren er 100% coated
- Fingerdyppet strikhandske i polyester/bomuld
  m/MicroFinish latex belægning i hånd�aden og �nger
  spidserne. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Produkt:
PowerGrab Plus
PowerGrab Plus
PowerGrab Plus
PowerGrab Plus
PowerGrab Plus

Størrelse:
CE 7
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
159.07
159.08
159.09
159.10
159.11

- MaxiTherm 30-201 - Vinterforet
- Fingerdyppet strikhandske i Acrylic/polyester. 
- Tommel�ngeren er 100% coated.
- Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Produkt:
Worksafe Precision
Worksafe Precision
Worksafe Precision
Worksafe Precision
Worksafe Precision

Størrelse:
CE 7
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
7320028-7
7320028-8
7320028-9
7320028-10
7320028-11

- Ninja Maxim
- Velegnet til alle arbejdsopgaver hvor der kræves en 
  �exibel handske med stor �ngerføling. Coated over�ade, 
  der er afvisende overfor olie og fugtighed 

Produkt:
Ninja Maxim
Ninja Maxim
Ninja Maxim
Ninja Maxim
Ninja Maxim

Størrelse:
CE 7
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
109067
109066
109068
109069
109070
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- Produkter

- OX-ON Split
- Hånd�ade og overhånd i oksespalt. Bomuldsforet. 
- Gummieret manchet. 
- Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Produkt:
Ox-On Split
Ox-On Split

Størrelse:
CE 10
CE 11

Art.nr. 
121.20
121.21

- OX-ON Tex-As
- Udført i oksespalt, overhånd i bomuld. 
- Bomuldfor i hånd�ade. Gummieret manchet. 
- Godkendelse EN 420 EN 388 Cat. 2

Produkt:
Tex-As
Tex-As
Tex-As

Størrelse:
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
117.49
117.50
117.51

- Worksafe Heavy 22-441(Wrigley)
- Kraftig oksespalt i mellemkvalitet
- Slidstærk, men prisvenlig model.

Produkt:
Heavy 22-441
Heavy 22-441
Heavy 22-441
Heavy 22-441

Størrelse:
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
7035001-8
7035001-9
7035001-10
7035001-11
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Handsker  - Produkter

- Strikhandske m/grå dotter
- Hånd�ade og overhånd i 40% polyester og 60% 
  bomuld med PVC dotter i hånd�aden
- Godkendelse: Cat. 1

- Strikket Bomuldshandske
- Hånd�ade og overhånd i 100% bomuld. 
- Løst strikket. 
- Godkendelse: Cat. 1

Produkt:
Bomuldshandske
Bomuldshandske

Størrelse:
CE 8
CE 10

Art.nr. 
137.08
137.10

- Vævet Bomuldshandske M/Rib
- Vævet overhånd og hånd�ade i 100% bomuld
- Med ribkant
- Godkendelse: Cat. 1

Produkt:
Bomuldshandske m/rib
Bomuldshandske m/rib

Størrelse:
CE 8
CE 10

Art.nr. 
138.08
138.10

Produkt:
Stikhandske m/dotter

Størrelse:
CE 10

Art.nr. 
135.50

- Nitril handske
- Grøn kemikaliehandske fremstillet i nitril, ru 
  over�ade der giver handsken et godt greb. 
- Godkendelse: EN 420, EN388, EN 374 Cat. 2

Produkt:
Nitril handske
Nitril handske
Nitril handske
Nitril handske

Størrelse:
CE 8
CE 9
CE 10
CE 11

Art.nr. 
152.18
152.19
152.20
152.21
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- Produkter

- Abena nitrilhandske pudderfri
- Engangshandske. Usteril.
- Blå m/teksturerede �ngerspidser og rullekant
- Godkendelse: EN 455 EN 374 

- Abena vinylhandske pudret
- Engangshandske. Usteril. Transparent m/glat over�ade 
  og rullekant.  
- Godkendelse: EN 455 

Produkt:
Vinylhandske pudret
Vinylhandske pudret
Vinylhandske pudret
Vinylhandske pudret

Størrelse:
CE 7
CE 8
CE 9
CE 10

Art.nr. 
146.08
146.09
146.10
146.11

- Abena latexhandske pudderfri
- Engangshandske. Usteril. Naturfarvet m/glat over�ade 
  og rullekant.  
- Godkendelse: EN 455 

Produkt:
Latexhandske pudderfri
Latexhandske pudderfri
Latexhandske pudderfri
Latexhandske pudderfri
Latexhandske pudderfri

Størrelse:
XS
S
M
L
XL

Art.nr. 
148.07
148.08
148.09
148.10
148.11

- Abena latexhandske pudret
- Engangshandske. Usteril. Naturfarvet m/glat over�ade 
  og rullekant.  
- Godkendelse: EN 455 

Produkt:
Latexhandske pudret
Latexhandske pudret
Latexhandske pudret
Latexhandske pudret
Latexhandske pudret

Størrelse:
XS
S
M
L
XL

Art.nr. 
680.07
680.08
680.09
680.10
680.11

Produkt:
Nitrilhandske pudderfri
Nitrilhandske pudderfri
Nitrilhandske pudderfri
Nitrilhandske pudderfri

Størrelse:
CE 7
CE 8
CE 9
CE 10

Art.nr. 
3958
3959
3960
3961
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Sikkerhed  - Produkter

- FFP2 Maske, med ventil
- Metal næsebøjle

Art.nr. 
313.20

Antal:
FFP2 Maske , 10 stk

- FFP1 Maske
- Metal næsebøjle

Art.nr. 
313.10

Produkt:
FFP1 Maske , 20 stk.

- Grovmaske 50 stk.
- Mundbeskyttelse
- Metal næsebøjle

Art.nr. 
313.00

Produkt:
Grovmaske 50 stk.

- FFP3 Maske, med ventil
- Metal næsebøjle

Art.nr. 
313.30

Antal:
FFP3 Maske , 5 stk.

Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet 
kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer 
inde i masken i forhold til koncentrationen i omgivelserne ved 
laboratorieafprøvning. Hvis der f.x. i omgivelserne er en forurening 
på 1.000 mg/m3, og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er på 
500, vil der i indåndingsluften være en forurening på 2 mg/m3 ved 
laboratorieafprøvning.
Ved brug på arbejdspladsen kan man dog forvente en væsentlig 
lavere beskyttelse.

Beskyttelsesklasse Beskyttelsesfaktor

FFP 1  = 4 (MAK, TRK etc.)
FFP 2  =  12
FFP 3  =  50
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- Produkter

- Beskyttelsesbrille
- Goggle i gennemsigtig PVC med linse af polycarbonat.
- Resistent overfor olie og fugt. Overdækkende støv- og 
  væsketætte ventilationshuller.

Art.nr. 
330.51

Antal:
Beskyttelsesbrille

- Kemiske �ltre til anvendelse mod organiske dampe.
- Passer til Dräger Painter Set
- A2-P3-�ltre er specielt sammensat med henblik på 
  beskyttelseskravene ved arbejde med farver og lakker.

Art.nr. 
314.75

Produkt:
Kemiske �ltre - A2-P3 Filtere

- Malerpakke Dräger X-plore 3300-halvmaske
- A2-P3-�ltre er specielt sammensat med henblik på 
  beskyttelseskravene ved arbejde med farver og lakker.

Art.nr. 
42310

Produkt:
Malerpakke Dräger X-plore 3300 halvmaske.

- Beskyttelsesbrille
- Meget let beskyttelsesbrille med justerbare stænger og 
  klart glas fremstillet af polycarbonat.

Art.nr. 
334.28

Antal:
Beskyttelsesbrille Space Clear
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Sikkerhed  - Produkter

- Uvex X-Fit ørepropper u/snor
- Meget høj dæmpning. Materialet er i blødt skum 
- Indhold 50 eller 200 par i minidispenser / æske
- Godkendelse: EN 352

Art.nr. 
2112013
2112001

Produkt:
50 stk - Uvex X-Fit ørepropper u/snor
200 stk - Uvex X-Fit ørepropper u/snor

- Passivt høreværn med behagelig hovedbøjle og bløde 
  puder, som giver komfort ved langtidsbrug. 
- Godkendelse: EN 352 
- Udskiftlige puder

Art.nr. 
1010922
1011998

Antal:
Bilsom Leightning L1 høreværn.
Hygiejnesæt passer til Bilsom.

- Høreværn
- Et allround høreværn til såvel industri- som hobbybrug 
- Godkendelse: EN 352

Art.nr. 
330.06

Antal:
Høreværn - EN 352
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- Produkter

- Beskyttelsesdragt i kategori 3 med hætte. Elastik ved 
  hætte, ankler og talje, rib ved ærmer samt lynlås foran. 
- Meget slidstærk. Godkendt som type 5 (partikeltæt) 
  og 6 (begrænset stænktæt). 

Produkt:
Beskyttelsesdragt Kat 3
Beskyttelsesdragt Kat 3
Beskyttelsesdragt Kat 3
Beskyttelsesdragt Kat 3
Beskyttelsesdragt Kat 3

Størrelse:
M
L
XL
XXL
XXXL

Art.nr. 
301.50
301.54
301.58
301.62
301.66

- Robust knæbeskytter fremstillet af PVC/nylon. 
- Fastgøres med velcrolukning

Art.nr. 
288.70

Produkt:
Knæbeskytter

- Luksus knæskåner til arbejde på plane �ader. 
- Gelé indlæg for maksimal komfort og beskyttelse. 
- Spændelukning. 
- EN 14404:2004 type 1, level 1.

Art.nr. 
288.20

Produkt:
Knæskåner m/gel

- Beskyttelsesdragt i Bomuld med hætte. 
- Lærredsmalerdragt m/hætte,
- Rib v/håndled og elastik v/ankler
- Materiale:  Bomuld

Produkt:
Beskyttelsesdragt i bomuld
Beskyttelsesdragt i bomuld
Beskyttelsesdragt i bomuld
Beskyttelsesdragt i bomuld
Beskyttelsesdragt i bomuld

Størrelse:
M
L
XL
XXL
XXXL

Art.nr.
8111401-M
8111401-L
8111401-XL
8111401-XXL
8111401-XXXL 
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Kemi  - Produkter

- Håndrenseservietter, spand med låg
- Et unikt håndrensesystem til hurtig og e�ektiv 
  rengøring og beskyttelse af hænderne uden brug af 
  vand 

Art.nr. 
142454 

- AC Sprit
- Fortynding af Epoxy og afrensning af værktøj

Art.nr. Produkt:
AC Sprit

- Flydende PH 14
- Grovrens med høj pH-værdi 
- Opløser e�ektivt animalske, vegetabilske og mineralske 
   fedtsto�er og fastgroet snavs.

Emballage:
5 L

Art.nr. 
10100401 

Produkt:
PH 14

Emballage:
5 L

Produkt:
Håndrenseservietter 

Emballage:
72 stk i spand

AC SpritAC Sprit
5L
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- Produkter

- Hydrosol
- Grundrengøring uden farve og parfume.
- Fjerner e�ektivt alle former for snavs, fedtsto�er, sod, 
  nikotin

Art.nr. 
10010401 

- Antikim, Alge og mos�erner.
- Desin�cerer og �erner udendørs belægninger fra alle 
  dine udvendige hårde over�ader
- Desin�cering af lokaler, maskiner, kølerum.

Art.nr. 
40050301 

Produkt:
Antikim

- Nautilus, A�edtningmiddel
- Olie- og snavs�erner i vandig opløsning
- Opløser hurtigt og e�ektivt olie, sod og vejsnavs.  

Emballage:
10 L

Art.nr. 
60010401
60010201

Produkt:
Nautilus
Nautilus

Emballage:
5 L
27 L

Produkt:
Hydrosol

Emballage:
5 L

- Kalcinol, Kalk og rust�erner
- Særdeles e�ektiv kalk og rust�erner med sur reaktion til 
  brug på gulve, vægge, sanitet, inventar m.m. i våde rum.
- Virker også som korrosions�erner på aluminium 

Art.nr. 
50010401 

Produkt:
Kalcinol

Emballage:
5 L
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Spartelmasse  - Produkter
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- Spartelmasse / Plastikpadding
- Spartling af revner i betongulve m.m.
- Hærder på 20-30 min.
- Spartelmasse og hærder sælges seperat

Art.nr. 
19087
28305

Produkt:
Finspartel 0911 Grå
Hærder 0909 Rød

Emballage:
1 kg
50 g
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SprayMaling  - Produkter

- Højtryksfedt med PTFE, 500 ml
- Ekstrem kraftig smørefedt til svære smøreopgaver, hvor
   der er store trykbelastninger og krav til holdbarhed. 
- God indtrængen ved påsprøjtning og hærder op til en
   vandafvisende, sej og rustbeskyttende smøre�lm.
- Temp -35 til 200 C°

Art.nr. 
021747

- Kædespray med PTFE,  400 ml
- Fuldsyntetisk smøre- og korrosionsbeskyttelsesmiddel
   til alle former for trækkæder, der arbejder ved meget
   høje omdrejningstal. Temp -30 til 110 C°

Art.nr. 
011905

Produkt:
Kædespray med PTFE

- Universalspray Super 6 plus, 400 ml
- Lavviskøs og lugtsvag universalspray der virker som 
  rustløsner, kontaktspray, korrosionsbeskytter og 
  metalplejemiddel 

Emballage:
400 ml

Art.nr. 
011907 

Produkt:
Universalspray Super 6 plus 

Emballage:
400 ml

Produkt:
Højtryksfedt

Emballage:
500 ml

- Servicespray tør m/u PTFE, 400 ml
- Til optimal smøring hvor der ønskes en (fuldstændig tør) 
  smøre�lm. Indeholder PTFE, der sikrer optimale smøre-
  egenskaber på metal samt kunststofdele. Efterlader en 
  transparent og beskyttende smøre�lm, der ikke 
  tiltrækker støv og snavs. Temp -50 til 260 C°

Art.nr. 
147718
147720

Produkt:
Servicespray tør m/PTFE
Servicespray m/PTFE

Emballage:
400 ml
400 ml
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- Produkter

- Zinkspray  ( op til 500°C )
- Anvendes til reparation og rustbeskyttele af 
  galvaniserede emner og andre metalliske over�ader
- Renhedsgraden af zink er 98%

Art.nr. 
302241

Produkt:
Zinkspray

Emballage:
400 ml
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- IN-OX Plejespray - 400 ml
- A�edter, renser og beskytter rustfrit stål o.lign. i en
  arbejdsgang. Sprøjtes på og tørres efter - ingen 
  efterbehandling 

Art.nr. 
165185

Produkt:
IN-OX Plejespray

Emballage:
400 ml

- Aluminiumsspray  ( op til 800°C ) 
- Til rustbeskyttelse af lodde- og svejsesteder efter 
  svejsning. Aluspray-farven matcher �nt med 
  galvaniserede emners farve

Art.nr. 
302242

Produkt:
Aluminiumsspray 

Emballage:
400 ml

- Zink-Aluspray  ( op til 500°C ) 
- Anvendes pga. sin farve til reparation og over�ade-
  beskyttelse af rustfaste og syrefaste emner - f.eks. tank-
  beholdere, kar m.m. Kan anvendes før svejsning.

Art.nr. 
148591

Produkt:
Zink-Aluspray 

Emballage:
400 ml



SprayMaling  - Produkter

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

- Grunder, lys grå, 400 ml
- Universal grunder med stor vedhæftningsevne. Særdeles velegnet 
  som underlag for alle gængse lakker - såvel 1-komponente som 
  2-komponente. Hæfter på metal, keramik, sten, ler, glas, papir og 
  enkelte kunststo�er. Også på svejse- og loddesteder 

Art.nr. 
302240

- Rustbeskyttelse grunder, 400 ml
- Permanent beskyttelse af metaller mod rust 
- Primer på rustne over�ader 
- Kan ikke overlakeres med vandbaseret lakker

Art.nr. 
91585

Produkt:
Rustbeskyttelse grunder 

Emballage:
400 ml

Produkt:
Grunder, lys grå 

Emballage:
400 ml

- Akryl Klarlak, 400 ml ( -40 til 100°C ) 
- En transparent beskyttelseslak, som er velegnet til hurtig udbedring
  af lakskader og til overlakering sidste gang. Vejrbestandig og 
  særdeles slidstærk. Kan overlakeres på alle 1- og 2-komponent 
  lakker, dog ikke på silikoneharpikslakker. 

Art.nr. 
148601

Produkt:
Akryl Klarlak 

Emballage:
400 ml

- Grunder 
- Aktivt ruststoppende grundmaling med god 
  vedhæftning på jern, stål, beton, galvaniserede 
  over�ader og eternit. Kan overmales efter 30 - 45 min.

Art.nr. 
153736
023987

Produkt:
Grunder - Grå
Grunder - Rødbrun

Emballage:
750 ml, dåse
750 ml, dåse



- Markeringsspray - Doserer 180°
- Anvendes til markering på alle over�ader som asfalt, 
  beton, sten og træ, kan ogsåbruges til sand, græs, våde 
  over�ader som sne m.m

Art.nr. 
85752
85753
85749
85750
85751
82823

Produkt:
Markeringsspray - Rød
Markeringsspray - Hvid
Markeringsspray - Neonblå
Markeringsspray - Neongul
Markeringsspray - Neongrøn
Vogn til markeringsspray 

Emballage:
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
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- Produkter

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

- Lakspray RAL-farver 
- Hurtigtørrende lakker i lækker kvalitet. Lakkerne er meget 
  slidstærke og tåler vask i vaskehaller. Bestandig mod sollys, 
  salt, olie, benzin m.m. og hindrer korrosion.

Art.nr. 
058978
132248
176058
058975
132255
132253
058979
176057
132246
058976
002916
132247
058977
132251
132250
132252
132249
302239
302253

176060

014196

002907
302245
016291

Produkt:
Blank - Ral 2002 - Orange
Blank - Ral 1003 - Signal Gul
Blank - Ral 3000 - Ildrød
Blank - Ral 3002 - Kaminrød
Blank - Ral 3020 - Tra�k rød
Blank - Ral 5012 - Lys blå
Blank - Ral 5013 - Koboletblå
Blank - Ral 5015 - Himmelblå
Blank - Ral 5017 - Tra�k Blå
Blank - Ral 6018 - Gulgrøn
Blank - Ral 6029 - Mintgrøn
Blank - Ral 7001 - Sølvgrå
Blank - Ral 7021 - Sort/Grå
Blank - Ral 7036 - Platingrå
Blank - Ral 7037 - Støvgrå
Blank - Ral 7040 - Vinduegrå
Blank - Ral 7042 - Tra�k Grå
Blank - Ral 9005 - Dyb Sort
Blank - Ral 9010 - Ren Hvid

Semimat - MB129    - Galanitgrå

Satinmat - Ral 9005 - Dyb Sort

Mat - Ral 1019 - Gråbeige
Mat - Ral 9005 - Dyb Sort
Mat - Ral 9010 - Ren Hvid

Emballage:
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml

400 ml

400 ml

400 ml
400 ml
400 ml

Udover ovennævnte spraylakker er vi leveringsdygtige i mere 
end 200 forskellige RAL-farver, ved køb af minimum en kolli.
Leveringstid på 2-3 uger må påregnes ved special farver.



- Zinkspray med Alu e�ekt, 500 ml  ( op til 150°C )
- Anvendes til reparation og rustbeskyttele af 
  galvaniserede emner og andre metalliske over�ader
- Renhedsgraden af zink er 96%

Art.nr. 

- Zinkspray, 500 ml  ( op til 150°C )
- Anvendes til reparation og rustbeskyttele af 
  galvaniserede emner og andre metalliske over�ader
- Renhedsgraden af zink er 96%

Art.nr. Produkt:
Zinga - Zink spray

Emballage:
500 ml

Produkt:
Zinga - Zink/Alu spray

Emballage:
500 ml

- Zink maling ( op til 150°C )
- Anvendes til reparation og rustbeskyttele af 
  galvaniserede emner og andre metalliske over�ader
- Renhedsgraden af zink er 96% 

Art.nr. Produkt:
Zinga - Zink maling
Zinga - Zink maling
Zinga - Zink maling

Emballage:
1 Kg
5 Kg
20 Kg

SprayMaling  - Produkter

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

- ZingaSolv
- Fortynder til Zink maling, hvis denne skal 
  sprøjtepåføres.

Art.nr. Produkt:
ZingaSolv
ZingaSolv

Emballage:
1 Liter
5 Liter
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- Produkter

- Inter�on - Foam Cleaner
  Universelt skumrensemiddel. Til ruder, spejle, plastdele,
  krom, m.m.

Art.nr. 
8416

- Inter�on - Wax spray m/Te�on
  Meget alsidig, ekstremt vandafvisende og holdbar voks
  beskyttelse forstærket med Te�on® og andre højtydende 
  harpikser for særlig god hæfteevne og meget lav friktion

Art.nr. 
8849

Produkt:
Inter�on - Wax m/te�on

Emballage:
300 ml

- Inter�on - Fin Lube TF m/Te�on
- Åben smøring af: Kæder, glidebaner, snegle, stålwire
  ledbeslag, plastikdele og meget mere.
 

Art.nr. 
8518

Produkt:
Inter�on - Fin Lube TF

Emballage:
500 ml

Produkt:
Inter�on - Foam Cleaner

Emballage:
500 ml

- Inter�on - Stainless Steel dry cleaner m/Te�on
  Unik levnedsmiddel godkendt spray, genopretter glans
  og giver langvarig beskyttelse på en gang.

Art.nr. 
8865

Produkt:
Inter�on - Stainless steel dry cleaner

Emballage:
500 ml

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

Graco sprøjteanlæg

ProduktGuide
Under udarbejdelse

Alle maskiner kan bestilles - Til vore produkter bruges Airless anlæg

1

2

3

4

5

Alle maskiner kan bestilles - Til vore produkter bruges Airless anlæg

Wagner og Graco Tilbehør
Alt til maskiner kan bestilles

Kranzle højtryks- og hedtvandsrensere
Alt til maskiner kan bestilles

6Støvsugere
Alt til maskiner kan bestilles



ProduktGuide - Beskrivelse

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

 

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

Under udarbejdelse 
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– Der tages forbehold for trykfejl



Wagner- Maskiner

Art.nr. 
2308 262

Produkt:
ProSpray PS 3.31

ProSpray PS 3.31 ( Airless )
Den alsidige sværvægter. PS 3.31 er udstyret med �ere nye 
detaljer og er specielt imponerende ved forarbejdning af 
højviskosematerialer.

Maks. dysestørrelse - 1 pistol:  0,032”
Maks. dysestørrelse - 2 pistoler:  0,021”
Gennemstrømning:   Justerbar
Max. kapacitet:    3.8 l/min 
Kompatibilitet med:   Vandbaseret 
    Opløsningmidddel
Maks. Tryk:    230 bar
Airless-vendedyse:   Gul
Airless-dyse:   2SpeedTip dyse D20 115 
    / 421
Slange:    15 m HT-slange DN6 
Airless Pistol:   Airless pistol AG 08
Ekstra:    TradeTip 2 dyseholder 
 

Praktisk
Hurtige farveskift og nem rengøring på grund af den 
vipbare vogn.

Let
Ansugningssystemet er let at udskifte - uden brug af 
værktøj.

Høj kapacitet 
Den nye kulløse jævnstrømsmotor kræver ingen vedlige-
holdelse. . På grund af den forbedrede kapacitet arbejder 
motoren endnu mere e�ektivt - både ved lave og høje 
omdrejningstal.

Komplet dækkende serie af stempelpumper med elektronisk styring og 
digitalt display, mange nye detaljer og et bredt anvendelseområde. Den 
patenterede stempelpumpeteknik er kendetegnet ved sine store indven-
dige diametre, der sørger for en høj sugeevne og gør det muligt at arbejde 
med højviskose materialer

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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Art.nr. 
2308 264

Produkt:
ProSpray PS 3.39

ProSpray PS 3.39 ( Airless )
Fuldt udstyret, kraftigt Airless anlæg til dispersion og 
�llere. Klarer også højviskose materialer helt op til Airless 
sprøjtespartel. 

Art.nr. 
2308 263

Produkt:
ProSpray PS 3.34

ProSpray PS 3.34 ( Airless )
Komplet udstyret Airless anlæg med stor kapacitet. Perfekt 
til højviskosematerialer eller abrasive materialer, såsom 
�ammehæmmende materialer og bitumen. 

Maks. dysestørrelse - 1 pistol:  0,034”
Maks. dysestørrelse - 2 pistoler:  0,023”
Gennemstrømning:   Justerbar
Max. kapacitet:    4.5 l/min 
Kompatibilitet med:   Vandbaseret 
    Opløsningmidddel
Maks. Tryk:    230 bar
Airless-vendedyse:   Gul
Airless-dyse:   2SpeedTip dyse D20 115 
    / 421
Slange:    15 m HT-slange DN6 
Airless Pistol:   Airless pistol AG 08
Ekstra:    TradeTip 2 dyseholder 
 

Digitalt display
På det  digitale display kan du a�æse og bearbejde 
maskindata, forbrugstal og meget mere. Intelligent 
dødbåndsstyring,  SlowMotion funktion og FrequentClean 
rengøringssystem sikrer stabilt arbejde og hurtig 
rengøring.

Nem rengøring
Hurtige farveskift og nem rengøring på grund af den 
vipbare vogn. 

Hurtig udskiftning af farvetrin
Farvetrinnet kan ved få enkle handlinger afmonteres uden 
brug af værktøj. Derfor er anlægget hurtigt at rengøre. 
Ved større projekter kan farvetrinnet udskiftes uden 
særligt besvær.

Maks. dysestørrelse - 1 pistol:  0,039”
Maks. dysestørrelse - 2 pistoler:  0,026”
Gennemstrømning:   Justerbar
Max. kapacitet:    5.0 l/min 
Kompatibilitet med:   Vandbaseret 
    Opløsningmidddel
Maks. Tryk:    230 bar
Airless-vendedyse:   Gul
Airless-dyse:   2SpeedTip dyse S10 527
    / 235  
Slange:    15 m HT-slange DN6
    2,5 m HT-a�astnings-
    slange DN10, NPS 3/8" 
Airless Pistol:   Airless pistol AG 08
Ekstra:    TradeTip 2 dyseholder 
 

Nu kan man nu nøjes med et sprøjteanlæg til det hele.

Digitalt display
På det  digitale display kan du a�æse og bearbejde 
maskindata, forbrugstal og meget mere. Intelligent 
dødbåndsstyring,  SlowMotion funktion og FrequentClean 
rengøringssystem sikrer stabilt arbejde og hurtig 
rengøring.

Nem rengøring
Hurtige farveskift og nem rengøring på grund af den 
vipbare vogn. 

Ekstremt kraftig
Den lave placering af indsugningsventilen på PS 3.39 
forbedrer sugeevnen ved højviskose materialer.

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



Art.nr. 
16H243

Produkt:
EasyMax FF

EasyMax FF ( Airless )
Professionelle Airless-anlæg leverer en perfekt �nish, som 
er tilsvarende de store Graco Airless-anlæg med ledning.
Til emalje, lak, fernis , bejdse.

Graco - Maskiner

Art.nr. 
258849

Produkt:
EasyMax WP

EasyMax WP ( Airless )
Professionelle Airless-anlæg leverer en perfekt �nish, som 
er tilsvarende de store Graco Airless-anlæg med ledning.
Til grundere, latex, akrylmalinger.

Maks. dysestørrelse:   0,011” - 0,017”
Gennemstrømning:   Fabrikssæt
Kompatibilitet med:   Vandbaseret
Maks. Tryk:    138 bar / 2000 PSI
Airless-vendedyse:   Grå
2 Airless-dyser:   PST411 og PST515
2 Dyse�ltre:   60 mesh - sort - 24E376
2 Batterier - 18V lithium-ion:  16D558
Batterioplader:   16D799
Maligkop med særligt sugerør: 1 liter - U-formet
Kan Repareres:   Ja - 16D563
Kopposer:   5 stk
Skulderstrop:   Ja

EASYMAX™ Airless-anlæg er ikke blot banebrydende, de 
repræsenterer et helt nyt koncept inden for Airless-anlæg.
EASYMAX™ omfatter PROSPRAY™, et ægte, professionelt 
stempelpumpedesign med en ydelse tilsvarende Gracos 
professionelle airless anlæg med ledning og påfører 
materialer, som er udviklet af malingproducenter. 
Fortynding er ikke nødvendig

Klar til sprøjtemaling på få sekunder – håndterer de mest 
almindelige indendørs- og Fine Finish-malinger uden 
fortynding.

Utrolig kompakt – tag den med rundt på arbejdsstedet og 
fra et arbejdssted til et nyt.

Giver et ensartet og jævnt sprøjtemønster med ét strøg

Maks. dysestørrelse:   0,008” - 0,012”
Gennemstrømning:   Justerbar
Kompatibilitet med:   Vandbaseret 
    Opløsningmidddel
Maks. Tryk:    117 bar / 1700 PSI
Airless-vendedyse:   Grøn
2 Airless-dyser:   FNS208 og FNS310
2 Dyse�ltre:   100 mesh - blå - 24F640
2 Batterier - 18V lithium-ion:  Slimline - 16G610
Batterioplader:   16D799
Maligkop med særligt sugerør: 0,75 liter - V-formet
Kan Repareres:   Ja - 16H641
Kopposer:   5 stk
Skulderstrop:   Nej

Professionelle Airless-anlæg leverer en perfekt �nish, som 
er tilsvarende de store Graco Airless-anlæg med ledning.
Utrolig kompakt – tag den med rundt på arbejdsstedet og 
fra et arbejdssted til et nyt.
Klar til sprøjtemaling på få sekunder – håndterer de mest 
almindelige indendørs- og Fine Finish-malinger uden 
fortynding.
Giver et ensartet og jævnt sprøjtemønster med ét strøg. 
Sprøjtemaling i lag på 50 my eller mindre.
Modstandsdygtig over for alle opløsningsmiddelbaserede 
materialer. 
Vejer 25 % mindre end EasyMax WP
Kombinationen af en kontakt til høj/lav hastighed og 
trykstyringsknap giver mulighed for at indstille et optimalt 
sprøjtemønster for hver dyse, materiale eller formål, 
hvilket resulterer i uovertrufne resultater.

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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Art.nr. 
257040

Produkt:
UltraMax II Platinum 1095™

UltraMax II Platinum 1095™
Airless sprøjtemaleanlæg til den professionelle

Art.nr. 
257037

Produkt:
UltraMax II Platinum 795™

UltraMax II Platinum 795™
Airless sprøjtemaleanlæg til den professionelle

Maks. dysestørrelse - 1 pistol:  0,031”
Maks. dysestørrelse - 2 pistoler:  0,021”
Gennemstrømning:   Justerbar
Max. kapacitet:    3.6 l/min 
Kompatibilitet med:   Vandbaseret 
    Opløsningmidddel
Maks. Tryk:    230 bar
Airless-dyser:   PAA517, PAA625, 
    PAA621, 238358
Slange:    BlueMax II Flexslange 
    3/16 0,9m, BlueMax II 
    Slange 1/4 x 15m
Airless Pistol:   Pro contractor II
Ekstra:    Dyseholder, 
    hammerværktøj, 
    justerbar skruenøgle.

EUltra® Max-familien er Gracos mest populære serie af 
elektriske Airlessanlæg – designet til fagfolk! Ultra® Max 
står for høj ydeevne og pålidelighed. Med over 25 år med 
overlegen kvalitet og uforlignelig produktivitet er Ultra 
serien den professionelle malers foretrukne anlæg.

Med integreret slangerulle. Hurtigere i gang med jobbet  
og nemt at rulle slangen op ved fyraften!
Præcis trykkontrol ved enden af slangen. Brug �ernbetje-
ningen til �nindstilling af anlægget,  fra der hvor du står 
og sprøjtemaler! Fine Finish og dermed mindre forbrug af 
maling!

E-Lock™ tyverisikring. Startspærrefunktion ligesom på en 
bil! Lås dit anlæg, når du forlader det! Kan ikke startes 
uden enten �ernbetjening eller kode.

Maks. dysestørrelse - 1 pistol:  0,035”
Maks. dysestørrelse - 2 pistoler:  0,025”
Gennemstrømning:   Justerbar
Max. kapacitet:    4.1 l/min 
Kompatibilitet med:   Vandbaseret 
    Opløsningmidddel
Maks. Tryk:    230 bar
Airless-dyser:   PAA517, PAA625, 
    PAA621, 238358
Slange:    BlueMax II Flexslange 
    3/16 0,9m, BlueMax II 
    Slange 1/4 x 15m
Airless Pistol:   Pro contractor II
Ekstra:    Dyseholder, 
    hammerværktøj, 
    justerbar skruenøgle.

EUltra® Max-familien er Gracos mest populære serie af 
elektriske Airlessanlæg – designet til fagfolk! Ultra® Max 
står for høj ydeevne og pålidelighed. Med over 25 år med 
overlegen kvalitet og uforlignelig produktivitet er Ultra 
serien den professionelle malers foretrukne anlæg.

Med integreret slangerulle. Hurtigere i gang med jobbet  
og nemt at rulle slangen op ved fyraften!
Præcis trykkontrol ved enden af slangen. Brug �ernbetje-
ningen til �nindstilling af anlægget,  fra der hvor du står 
og sprøjtemaler! Fine Finish og dermed mindre forbrug af 
maling!

E-Lock™ tyverisikring. Startspærrefunktion ligesom på en 
bil! Lås dit anlæg, når du forlader det! Kan ikke startes 
uden enten �ernbetjening eller kode.

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



Wagner og Graco - Maskiner

- Wagner Tilbehør
- Se Wagners tilbehørs katalog

Art.nr. Antal:

- PumpRunner
- Til Airless anlæg, sættes på ansugningssystemet, fyldes 
  med vand og lukkes lufttæt.
- Ren transport og ingen udtørring af ventilerne

Art.nr. 
2306 987

Produkt:
PumpRunner

- TipClean
- Berøringsfri rengøring og sober opbevaring af dine 
  dyser med den nye TipClean. 

Art.nr. 
0097 108
0097 110

Produkt:
TipClean ( Ink. 200ml Cleaner væske )
Cleaner Re�ll - 1 liter

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



- Graco Tilbehør
- Se Graco tilbehørs katalog

Art.nr. Antal:
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AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664



Højtryksrensere - Maskiner

Art.nr. 
41.231 1

Produkt:
Pro� 195 TS T

Pro� 195 TS T
Professionel højtryksrenser fra Kranzle.
Yder op til 170 bar
Vandmængde: 8 l/min

  Tekniske data  
Art.-nr. 
Arbejdstryk, trinløst regulerbar
Maks. tilladt overtryk 

 Vandmængde  8 l/min (480 l/h) 
 Varmtvandstilførsel  maks. 60 °C 
 Indsugningshøjde 2,5 m 
 Dysestørrelse smudseliminator 03 
 Dysestørrelse �adstråle 2003 
 Motoromdrejningstal 1.400 omdr./min 
 El 230 V, 14,3 A, 50 Hz 
 Optaget e�ekt 3,2 kW 
 E�ekt 2,5 kW 
 Vægt 45 kg 
 Mål L x B x H i mm 355 x 375 x 980 
   
 

Total-stop-arrangement
Vandboks
Rengøringsmiddelindsugning
Slangetromle med HT-slange, 15 m DN 6
Stålarmeret højtryksslange, 15 m DN 6     
Sikkerhedspistol med stopfunktion 'Midi'
Smudseliminator-lanse med rør i rustfrit stål
Fladstrålelanse med rør i rustfrit stål
Vandindløbs�lter

Pro� 195 TS T 
41.231 1 
30-170 bar / 3-17 MPa 
195 bar / 19,5 MPa 

                                          Farvekode for dysestørrelse     

Art.-nr.
 

 

43.829 
12.160 
41.570-042 

13.310 

     Standard     Option  

Integreret slangetromle med sammenklappeligt håndsving 
og 15 m stålarmeret højtryksslange. Smudseliminator-lanse 
med rør i rustfrit stål, �adstrålelanse rør i rustfrit stål. Kogger 
til sikkerhedspistol med stopfunktion smudseliminator
lanse og �adstrålelanse. Plads til sikkerhedspistol med 
stopfunktion med vaskelanse til brug i arbejdspauser

Art.nr. 
41.215 1

Produkt:
K 1151 T

K 1151 T
Højtryksrenser fra Kranzle.
Yder op til 130 bar
Vandmængde: 10 l/min

  Tekniske data  
Art.-nr. 
Arbejdstryk, trinløst regulerbar
Maks. tilladt overtryk 

 Vandmængde  10 l/min (600 l/h) 
 Varmtvandstilførsel  maks. 60 °C 
 Indsugningshøjde 1 m  
 Dysestørrelse smudseliminator 042 
 Dysestørrelse �adstråle 042 Vario-Jet 
 Motoromdrejningstal 2.800 omdr./min 
 El 230 V, 12,0 A, 50 Hz 
 Optaget e�ekt 2,8 kW 
 E�ekt 2,0 kW 
 Vægt 29 kg 
 Mål L x B x H i mm 300 x 330 x 800 
   
 

Total-stop-arrangement
Vandboks
Rengøringsmiddelindsugning
Slangetromle med HT-slange, 15 m DN 6
Stålarmeret højtryksslange, 15 m DN 6     
Sikkerhedspistol med stopfunktion 'Midi'
Smudseliminator-lanse med rør i rustfrit stål
Fladstrålelanse med rør i rustfrit stål
Vandindløbs�lter

K 1151 T  
41.215 1 
30-130 bar / 3-13 MPa 
150 bar / 15 MPa 

                                          Farvekode for dysestørrelse     

Art.-nr.
 

 

40.170 
12.160 
41.072 5
41.156 Vario

 

13.310 

     Standard     Option  

Integreret slangetromle med sammenklappeligt håndsving 
og 15 m stålarmeret højtryksslange. Smudseliminator-lanse 
med rør i rustfrit stål og Vario-jet lanse. Holder 
til sikkerhedspistol med stopfunktion, smudseliminator
lanse og vario-jet lanse. 

AcryMatic Coating ApS     l     www.acrymatic.dk    l     Tlf. +45 44921664
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Art.nr. 
41.193 1

Produkt:
B 270 T

B 270 T - Honda Benzin motor
Professionel højtryksrenser fra Kranzle.
Yder op til 250 bar
Vandmængde: 16 l/min

  Tekniske data  
Art.-nr. 
Arbejdstryk, trinløst regulerbar
Maks. tilladt overtryk 

 Vandmængde  16 l/min (960 l/h) 
 Varmtvandstilførsel  maks. 60 °C 
 Indsugningshøjde 2,5 m 
 Dysestørrelse turboeliminator 045 
 Dysestørrelse �adstråle 25045 
 Motoromdrejningstal 13 HK Benzin Honda 
  
   
   
 

Vægt

 

93 kg

 
 

Mål L x B x H i mm

 

720 x 570 x 960

 
   
 

Regulering af omdrejningstal
Slangetromle med HT-slange, 20 m DN 6
Stålarmeret højtryksslange, 20 m DN 6     
Sikkerhedspistol med stopfunktion 'Starlet'
Smudseliminator-lanse med rør i rustfrit stål
Fladstrålelanse med rør i rustfrit stål
Vandindløbs�lter

B 270 T  
41.193 1 
30-250 bar / 3-25 MPa 
270 bar / 27 MPa 

                                          Farvekode for dysestørrelse     

Art.-nr.
 

 

41.083 
12.320 2 
41.053 2-D25045 

13.310 

     Standard     Option  

Integreret slangetromle med sammenklappeligt håndsving 
og 20 m stålarmeret højtryksslange. Turboeliminator-lanse 
med rør i rustfrit stål, �adstrålelanse rør i rustfrit stål. 

Art.nr. 
40.423
40.423 0

Produkt:
Quadro 800 TS T
Quadro 800 TS T

Quadro 800 TS T
Højtryksrenser fra Kranzle.
Yder op til 250 bar
Vandmængde: 13,3 l/min

  Tekniske data  
Art.-nr.
Art.-nr. med understel i rustfrit stål

 

Arbejdstryk, trinløst regulerbar
Maks. tilladt overtryk 

 
Vandmængde 

 
13,3 l/min (798 l/h)

 
 

Varmtvandstilførsel 
 

maks. 60 °C
 

 Indsugningshøjde 2,5 m 
 Dysestørrelse turboeliminator 04
 Dysestørrelse �adstråle 2504 
 Motoromdrejningstal 1400 omdr./min 
 El 400 V, 12,0 A, 50 Hz 
 Optaget e�ekt 7,5 kW 
 E�ekt 5,5 kW 
 Vægt 89 kg 
 Mål L x B x H i mm 770 x 570 x 990 
   
 

Total-stop-arrangement

Vandboks
Rengøringsmiddelindsugning
Slangetromle med HT-slange, 20 m DN 8
Stålarmeret højtryksslange, 20 m DN 8

     

Sikkerhedspistol med stopfunktion 'Starlet'
Turboeliminator-lanse med rør i rustfrit stål
Fladstrålelanse med rør i rustfrit stål

Vandindløbs�lter

Sikkerhedsudkobling

Parkeringbremse

Quadro 800 TS T 
40.423
40.423 0  
30-250 bar / 3-25 MPa 
270 bar / 27 MPa 

                                          Farvekode for dysestørrelse     

Art.-nr.
 

 

41.083
 
 

 

 

     Standard     Option  
Integreret slangetromle med sammenklappeligt håndsving 
og 15 m stålarmeret højtryksslange. Smudseliminator-lanse 
med rør i rustfrit stål og Vario-jet lanse. Holder 
til sikkerhedspistol med stopfunktion, smudseliminator
lanse og vario-jet lanse. 

Volumen Vandboks 16 Liter
12.320 2
41.072
12.392 2-D2504

13.310

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



Højtryksrensere - Maskiner

Art.nr. 
41.342 1
41.342

Produkt:
Therm 875-1
Therm 875-1

Therm 875-1 - Hedvand
Højtryksrenser fra Kranzle.
Yder op til 175 bar
Vandmængde: 14,6 l/min

  
Tekniske data  
Art.-nr. med  slangetromle
Art.-nr. uden slangetromle

 

Arbejdstryk, trinløst regulerbar
Maks. tilladt overtryk 

 
Vandmængde 

 
14,6 l/min (875 l/h)

 
 

Hedtvandstemperatur ( tilløb 12 °C )
 

12 - 80 °C
 

   
 

Dysestørrelse turboeliminator 045

 
Dysestørrelse �adstråle 25045 

 

Motoromdrejningstal 1400 omdr./min 

 

El 400 V, 8,7 A, 50 Hz 

 

Optaget e�ekt 4,8 kW 

 

E�ekt 4,0 kW 

 

Vægt 218 kg 

 

Mål L x B x H i mm 1050 x 800 x 1000 

  

 
 

Fyringsolieforbrug ved maks. fyringse�ekt 5,8 kg/h ( 6,8 l/h ) 
Fyringsolieforbrug ved ΔT 45° 4,2 kg/h ( 5,0 l/h ) 
Fyringse�ekt 60 kW 
Brændstoftank med udløbsåbning 35 Liter 

  

Total-stop-arrangement

Vandboks
Rengøringsmiddelindsugning
Slangetromle med HT-slange, 20 m DN 8
Stålarmeret højtryksslange, 20 m DN 8

     

Sikkerhedspistol med stopfunktion 'Starlet'
Turboeliminator-lanse med rør i rustfrit stål
Fladstrålelanse med rør i rustfrit stål

Vandindløbs�lter

Sikkerhedsudkobling

Parkeringbremse

Quadro 800 TS T 
41.342 1
41.342  
30-175 bar / 3-17,5 MPa 
190 bar / 19 MPa 

                                          Farvekode for dysestørrelse     

Art.-nr.

 

 

41.083
 
 

 

 

     Standard     Option  
Integreret slangetromle med sammenklappeligt håndsving 
og 15 m stålarmeret højtryksslange. Smudseliminator-lanse 
med rør i rustfrit stål og Vario-jet lanse. Holder 
til sikkerhedspistol med stopfunktion, smudseliminator
lanse og vario-jet lanse. 

Damptrin Max 140 °C
12.320 2
41.072
12.392 2-D2504

13.310

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

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

Art.nr. 
149273

Produkt:
HS AR1420 EWS 

Støvsuger HS AR1420 EWS 
Tør- og vådstøvsuger
BIA C �lter

 

 

 
 

 

 

Teknisk data :
Watt e�ekt/Watt max.: 1400/1600 
Max. luftmængde/max vakuum mbar: 61 l/248 
Beholder: Kunststof 
Beholder kapacitet total/støv/vand i liter: 20 
Støvpose 2 lags- Bia C: 20 
Stikkontakt m. startautomatik: Ja 
Elektrisk vibrator: Ja 
Kabellængde (1,5 mm2): 8 m 
Mål b/d/h: 39x39x51 
Vægt uden tilbehør: 8,5 kg

Leveres inklusiv:
1 stk slange Ø 35 mm. x5 m.
2 rustfri rør a 48 cm
1 gulvdyse1 fugedyse
1 gummi adapter
1 papir�lterpose FB20

Anvendelsesområder:
GS tør- og vådstøvsuger med stikkontakt, startautomatik, 
�ltervibrator, ideel sammen med elværktøj. 
De sidste 30 år har elværktøj erstattet meget manuelt 
håndværktøj. Håndværkerne stiller krav om at kunne arbejde
stadig hurtigere. Derfor udvikles der stadig mere e�ektive 
elværktøjer. Maskiner med f.eks diamantklinger udvikler mere 
og farligere støv end de værktøjer, man brugte tidligere. 
Derfor stiller arbejdstilsynet krav:1. Det er forbudt at tørfeje 
på byggepladsen2. Elværktøj skal tilsluttes en støvsuger3.
Støvsugere skal have minimum BIA-C/M* �ltre 
Sundhedsfarligt støvDet er betegnelsen for meget �nt støv 
fra f.eks sten, beton, asbest, svampeskader og træ. Alt støv 
på en byggeplads regnes for sundhedsskadeligt. Fint støv 
bliver hvirvlet op, hvis man fejer eller bruger elværktøj uden 
afsug. Støvet holder sig svævende i luften i lang tid, efter 
man er færdig, og det �nder meget let ned i lungerne. 
Får man ofte støv ned i lungerne, kan man i løbet af 10-40 år 
udvikle kroniske sygdomme

Art.nr. 
149272

Produkt:
HS AR1645 EWS 

Støvsuger HS AR1645 EWS 
Tør- og vådstøvsuger
BIA C �lter

 

 

 
 

 

 

Teknisk data 
Watt e�ekt/Watt max.: 1400/1600 
Max. luftmængde/max vakuum mbar: 64 l/259 
Beholder: Kunststof 
Beholder kapacitet total/støv/vand i liter: 45 
Støvpose 2 lags- Bia C: 45/55 
Stikkontakt m. startautomatik: Ja 
Elektrisk vibrator: Ja 
Tilbehørsmagasin: Ja 
Kabellængde (1,5 mm2): 8 m 
Mål b/d/h: 49x39x70 
Vægt uden tilbehør: 14 kg 

Leveres inklusiv:
1 stk slange Ø 35 mm. x5 m.
2 rustfri rør a 48 cm1 gulvdyse
1 fugedyse1 gummi adapter
1 papir�lterpose FB45/55

Anvendelsesområder:
GS tør- og vådstøvsuger med stikkontakt, startautomatik, 
�ltervibrator, ideel sammen med elværktøj. 
De sidste 30 år har elværktøj erstattet meget manuelt 
håndværktøj. Håndværkerne stiller krav om at kunne arbejde
stadig hurtigere. Derfor udvikles der stadig mere e�ektive 
elværktøjer. Maskiner med f.eks diamantklinger udvikler mere 
og farligere støv end de værktøjer, man brugte tidligere. 
Derfor stiller arbejdstilsynet krav:1. Det er forbudt at tørfeje 
på byggepladsen2. Elværktøj skal tilsluttes en støvsuger3.
Støvsugere skal have minimum BIA-C/M* �ltre 
Sundhedsfarligt støvDet er betegnelsen for meget �nt støv 
fra f.eks sten, beton, asbest, svampeskader og træ. Alt støv 
på en byggeplads regnes for sundhedsskadeligt. Fint støv 
bliver hvirvlet op, hvis man fejer eller bruger elværktøj uden 
afsug. Støvet holder sig svævende i luften i lang tid, efter 
man er færdig, og det �nder meget let ned i lungerne. 
Får man ofte støv ned i lungerne, kan man i løbet af 10-40 år 
udvikle kroniske sygdomme
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Art.nr. 
93071

Produkt:
12-18V Akku/230V 

Støvsuger 12-18V Akku/230V 
Tør- og vådstøvsuger
BIA C �lter

 

 

 
 

 

 

Teknisk data 
Nominel e�ekt: 300 W 
Batteritype: 12-14,4-18V NiCd og Li-ion 
Netspænding: 230 V 
Luftmængde: 15,9 L/sec 
Beholdervolumen: 7,5 L 
Undertryk: 60 mbar 
Vægt (uden tilbehør): 4,6 kg 
Dimensioner: 225 x 390 x 360 mm 
Mundstykke yderdiameter: Ø 32 mm 
Slangelængde: 2 m 
Støjniveau: 77,5 dB(A) 
Vibrationer: < 2,5 m/s² 
Blæserfunktion: Ja 
Leveres inklusiv:
2m kraftig gummislange 
Smalt mundstykke 
Bredt mundstykke 
Støvudsugnings adapter 

Anvendelsesområder:
Batterier og oplader medfølger ikke (se prisliste)
Maksimal komfort, fordi der ved batteridrift kan arbejdes i 
total frihed. Støvsuger med lav vægt og kompakt størrelse. 
Kan støvsuge vådt eller tørt uden at skulle skifte �lter.
Filter der e�ektivt opsamler 99,7% af støv og småpartikler 
ned til 0,3 micro.
Kraftigt vaskbart �lter.
Aftapningssystem på tanken letter tømning af væske. 
Slange, ledning og tilbehør opbevares og transporteres nemt. 
Kraftig gummislange med lang holdbarhed og �eksibilitet

Art.nr. 
92196

Produkt:
BWDVC 25 

Støvsuger BWDVC 25
Tør- og vådstøvsuger

 

 

 
 

 

 

Teknisk data 
Nominel e�ekt: 1400 W 
Beholdervolumen: 25 L 
Undertryk: 190 mbar 
Luftmængde: 3600 L/sec 
Støjniveau: 67 dB 
Højde: 545 mm 
Slangelængde: 5 m 
Kabellængde: 5 m 
Vægt: 5,7 kg

Tør- og vådstøvsugning mulig med samme enhed- 
Push&Clean �lterrensesystem muliggør rengøring af 
�lterelementet på sekunder- 
Integreret tænd- og slukkeautomatik ved udsugning- 
Vaskbar PET (polyester) tekstil�lter – for større holdbarhed 
og sikkerhed- 
Stor beholderkapacitet - arbejde uden afbrydelser.
El-værktøj op til 1800W kan tilsluttes tør-/ vådstøvsugeren.
Autostart: vakuum tændes automatisk når et tilsluttet værktøj 
startes, kører videre og suger det resterende støv efter 
tilsluttet værktøj slukkes. Push&Clean: ved faldende sugekraft 
kan den hæves igen ved at blokere for luftindtag samtidig 
med at der trykkes på knappen til �lterrengøring, så støvet 
blæses fra �lteret.
2 drejelige hjul og 2 faste hjul giver maksimal mobilitet og 
sikker positionering. Praktisk tilbehørs-organizer - tilbehør 
lige ved hånden 

Leveres inklusiv:
Sugeslange, Ø 32 mm x 5 m

Gulvmundstykke 
Trinadapter 

Fugemundstykke 
Sugebørste 

Universalmundstykke med børste 
Filterpose 

Filterelement PET 
Organizer til tilbehør 

Klemring til forlængerrør
Bøjelig håndstykke med regulering af sugekraft 

2 aluminiums-forlængerrør, hver på 513 mm  



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




