Korrosionsbeskyttelse
Alt til korrosionsbeskyttelse
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ProduktGuide
Vejledende produktguide med topcoats

Antiox
Rustbestyttende overfladebehandling, miljøvenlig tykfilmsacryl
Malkode 00-1

1
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Industrimaling
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MultiPrim

4

Rustbestyttende overfladebehandling, miljøvenlig tyndfilmsacryl
Malkode 00-1

Universal vedhæftningsprimer
Malkode

Metal Primer

5

Metal Primer FD

6

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

1 komponent primer, opløsningsmiddelbaseret
Malkode 2-1

ProduktGuide - Beskrivelse

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

– 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

www.acrymatic.dk
E-mail acrymatic@acrymatic.dk

ProduktGiude - 01

Områder

Tage - Zinktage
Tage - Zinktagrender, skotrender m.m.
Metal - Tage
Metal - Containere
Metal - Rør, ijern, m.m.
Metal - Gelændere
Metal - Porte
Metal - Mindre emner
Metal - Tagrender, skotrender m.m.
Stål - Rør, m.m.
Facader - Metal
Topcoat
Fugemateriale

- 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)
– Der tages forbehold for trykfejl

AcryMatic Coating ApS
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www.acrymatic.dk l
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03 - Korrosionsbeskyttelse

Produkter

Antiox - Beskrivelse

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

- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver

AcryMatic Coating ApS
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www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Rustbeskyttende overfladebehandling 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 overflader, 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.

Antiox - 02

- Teknisk Datablad

Maj 2006

Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:

Satin mat, glans ca. 20.
Se farvekort.
1 - 5 - 20 kg
(ASTM, D1644/a), vægt% ca. 65, vol % ca. 58 (beigegrey)

Vægtfylde:
Genbehandling:
Flammepunkt:
Forbrug:

(ASTM, D1475, 20° C), 1,26 g/cm; (beigegrey)
24 timer (ved 350 µ, RF 60%, 20 °C) med AC Antiox, AC Topcoat F og AC Wall-acryl
semigloss.
ikke brændbar (efter DIN 53213)
ca. 800 g/m² (= ca. 350 µ i tør tilstand) for maksimal rustbeskyttelse.

VOC – indhold:
Mal-kode:

max. 5 g/l
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)
Dyse 15-23, vinkel max. 40, tryk max. 200.
Vand

Airless:
Rensning af værktøj:
Specielle bemærkninger:

Underlag:

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.
Som rustbeskyttelsesmaling: anvend de sædvanlige afrensningsmetoder (affedtning,
Sa2 sandblæsning, St2 stålbørstning eller højtryks water jetting WJ2 – min. 1200 bar).
Som vedhæftningsprimer: overfladen skal være fri for fedt, afrenset og slebet, hvis
nødvendigt.
Lav altid en vedhæftningstest.

Supplerende oplysninger
Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS
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03 - Korrosionsbeskyttelse

Brugsvejledning

- Beskrivelse

Wall-Flex

IndustriMaling

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

AcryMatic Coating ApS
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Tagmaling

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

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:

Fortræffelig vedhæftning på stål – God beskyttelse mod rust – UV bestandig.

Tekniske data

Maj 2006

Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:
Vægtfylde:

Satin, glans ca. 30.
Hvid, samt alle NCS- og Ral farver.
1 - 5 - 20 liter
vægt % ca. 57, vol % ca. 44
1,3 g/cm³

Tørretider:
(20 °C og RF 60%)

Berøringstør – efter 1 time.
Kan genbehandles efter 1 time

Flammepunkt:

ikke brændbar

Forbrug:

Ca. 5 m²/l per lag

VOC-indhold:
Mal-kode:

max. 60 g/l
00-1

IndustriMaling - 03

- Teknisk Datablad

Arbejdsbetingelser:

Temperatur > 5 ºC, RF< 80 %

Påføringsmetoder:
Fortynding:
Rensning af værktøj:

Rulle, pensel, airless (dyse 013-015)
Bruges ufortyndet. Ved brug af airless fortyndes 3% med vand.
Vand

Specielle bemærkninger:
Underlag:

Blandes godt før ibrugtagning.
Overfladen skal være fri for rust (norm Sa2 eller St2), affedtet, tør, samt fri for støv og
snavs.

Behandlingssystem
Kategori:

C2 lav

C2 middel

C2 høj

C3 lav

C3 middel

C3 høj

C4 lav

C4 middel

C4 høj

Industrimaling

80 µ

140 µ

180 µ

120 µ

160 µ

220 µ

200 µ

240 µ

270 µ

Supplerende oplysninger
Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: Maling; 9;III / UN-kode: 3082
Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS
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Brugsvejledning

Multiprim - Beskrivelse
- Fortræffelig
vedhæftning
- Nem at påføre
- Flexibel

AC Multiprim
5L

- 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

AcryMatic Coating ApS
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Produktbeskrivelse:

Universal vedhæftningsprimer på basis af vanddispergeret acryl.

Anvendelse:

Som vedhæftningsprimer på mange overflader - træ, gips, cement, mursten m.m.
Især velegnet til glatte overflader, galvaniseret stål, kobber, zink, polycarbonat,
hård PVC …. Kan også bruges som primer på AC Antigraff.
Til inden- og udendørs brug.

Egenskaber:

Fortræffelig vedhæftning, fleksibel, UV-resistent, fortræffelig flydeevne.

Multiprim - 04

- Teknisk Datablad

Maj 2006

Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:

Satin
hvid
1 - 2,5 - 5 liter
vægt % ca. 54, vol % ca. 40 %

Vægtfylde:

ca. 1,3 g/cm ;

Tørretider:
(ved 20°C og RF 60%)

Støvtør – efter 20 minutter.
Modstandsdygtig overfor regn – efter 1 time.
Kan genbehandles med vandfortyndbare malinger samt alkydlak efter 4 timer.
Fuld afhærdet efter 2 dage.

Flammepunkt:

ikke brændbar

Forbrug:

ca. 10 m ²/l

VOC-ind hold:
Mal-kode:

max. 40 g/l
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.
Vand

Rensning af værktøj:
Specielle bemærkninger:

Vedhæftningskrydssnit er udført på ovenfor omtalte overflader.
I tvivlstilfælde m.h.t. en overflade, 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 overflader ved sandblæsning. I de
fleste tilfælde er rengøring og/eller affedtning af overfladen tilstrækkelig til at opnå en
god vedhæftning.

Supplerende oplysninger
Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Mindst 12 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS
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03 - Korrosionsbeskyttelse

Brugsvejledning

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

- Beskrivelse

Metal Primer anvendes som
en slidstærk og kemikaliebestandig overfladebelægning
på stål

2-komponent epoxy uden
indhold af organiske
opløsningsmidler.
Fremragende vedhæftning
og korrosionsbeskyttelse
af stål.

8,75 kg

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

AcryMatic Coating ApS

Vandfortyndbar
2-komponent primer
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Tagmaling

Metal primer

Produktbeskrivelse:

2-komponent epoxy uden indhold af organiske opløsningsmidler.

Anvendelse:

Metal Primer anvendes som en slidstærk og kemikaliebestandig overfladebelægning
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.

Maj 2006

Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Vægtfylde:
Tørretider:
(ved 20 °C)

Semigloss
Sort, grå.
3,5 – 8,75 kg Sæt
1,1 g/cm³ (blanding)
Gangbar efter 24 timer.
Fuld afhærdet efter ca. 7 døgn.

Potlife:

(20 °C), Metal Primer skal være udlagt ca. 30 min. efter blanding.

Flammepunkt:
Forbrug:
Mal-kode:

ikke brændbar
ca. 0,250 kg pr. m² pr. lag
00-5

Metal Primer - 05

- Teknisk Datablad

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 overflade 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:
Fortynding:

Underlaget skal være fri for olie, fedt, støv, snavs og løse partikler, samt være tør.
Evt. cementslam fjernes ved afslibning, efterfulgt af støvsugning.
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 fjernes med
speciel epoxyfjerner.

Supplerende oplysninger
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

AcryMatic Coating ApS
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Brugsvejledning

Metal Primer FD - Beskrivelse
- God Vedhæftning
- Nem at påføre
- 1-komponent

Metal Primer FD anvendes
som en slidstærk primer på
jern og stål

Opløsningsmiddelbaseret
1-komponent antikorrosionsmaling
på basis af alkyd-resin
og zinkfosfat.

AC Metal primer
FD
20L

Fortræffelig vedhæftning på stål.
God beskyttelse mod rust.
Hurtigtørrende.
Tagmaling

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

AcryMatic Coating ApS
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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:

Fortræffelig vedhæftning på stål – God beskyttelse mod rust – Hurtigtørrende.

Maj 2006

Tekniske data
Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:
Vægtfylde:

Mat, glans ca. 8
Olivengrøn eller farve på bestilling.
1 - 2,5 - 20 liter
vægt % ca. 60, vol % ca. 45
ca. 1,2 g/cm³

Tørretider:
(20 °C og RF 60%)
Flammepunkt:
Viskositet:

Berøringstør – efter 1 time.
Kan genbehandles efter 1 time
> 21 ºC
180-300 sec. (Ford 4-23 ºC)

Forbrug:

Ca. 5-6 m ²/l per lag

VOC-indhold:
Mal-kode:

max. 470 g/l
2-1

MetalPrimer FD - 06

- Teknisk Datablad

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:
Fortynding:
Rensning af værktøj:

Rulle, pensel, airless (dyse 013-015)
AC Thinner RR
AC Thinner RR

Specielle bemærkninger:
Underlag:

Blandes godt før ibrugtagning.
Overfladen skal være fri for rust (for metal: norm Sa2 eller St2), affedtet, tør, samt fri for
støv og snavs.

Supplerende oplysninger
Transportkoder:
Lagringsbestandighed:
Ansvar:

Ikke farligt gods i henhold til ADR 2.2.3.1.5. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.
Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et
køligt,tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.
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Brugsvejledning

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

Det miljørigtige valg

Forhandler:

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

