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ProduktGuide
Vejledende produktguide med topcoats

Aqua-Pox Semigloss
2 komponent vandfortyndbar epoxymaling til gulv- og væg indendørs
Malkode 00-5
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Terrasse- og balkonbelægning
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MonoFloor Aqua

4

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

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

Beton Filler

5

Acret Primer
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Acret Gulvmaling
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Til efterreparationer af næsten alle betonskader
Malkode 00-4

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

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

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

Belægning - Betongulve
Belægning - Asfalt
Belægning - Udendørs gulve
Beskyttelse - Kemisk / Fysisk
Altan / Balkon-beskyttelse
Primere
Fuger
Topcoats

- 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)
– Der tages forbehold for trykfejl

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

04 - Inden- og udendørs belægning

Produkter

- Beskrivelse

Wall-Flex

Aqua-Pox Semigloss

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

- Standard Hvid
- Lysegrå, Ral 7035
- Mørkegrå, Ral 7042
- Kan bestilles i alle farver

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

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
a t på fø re , s a mt rengø rings ve nlig.

Tekniske data

Januar 2004

Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:

Semi-gloss, glans 50
Se farvekort. (Kan bestilles i mange farver)
4 – 15 kg
(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:
(ved 20°C og RF 60%)
Flammepunkt:
Forbrug:

Støvtør – efter ca. 3 timer.
Kan genbehandles efter 24 timer.
Fuld afhærdet efter 7 dage.
ikke brændbar (efter DIN 53213)
Første lag: 200-300 g/m². Andet lag: 300-400 g/m².

VOC-indhold:
Mal-kode:

0 g/l
00-5

Aqua-Pox Semigloss - 02

- Teknisk Datablad

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.
Overfladen 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 fleste mineralske overfla der, som f.eks. gammel beton, tegl, glas etc…Hvor der er
anvendt curing compounds til beskyttelse af betonoverfladen, skal denne fjernes ved
sandblæsning. Ved anvendelse på ny beton eller ikke porøs beton, fjernes 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.

Underlag:

Supplerende oplysninger
Transportkoder:

ADR-klassificering: 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 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

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

04 - Inden- og udendørs belægning

Brugsvejledning

Terrasse- og Altan - Beskrivelse

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

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

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Produktbeskrivelse:

Vandtætningsprodukt på basis af dispergeret højpolymer uden opløsningsmidler.

Anvendelse:

På støbeasfalt, beton-/pudsunderlag, klinkeunderlag etc.

Egenskaber:

100 % vandtæt og diffusionsåben, samt fleksibel.
100 % UV- og vejrbestandig.

Januar 2004

Tekniske data
Elasticitet:
Slidstyrke:
Betonbeskyttelse:
Holdbarhed:
Farver:
Overflade:
Forbrug:
Mal-kode:

Større end 200 %.
T.A. (ASTM) ca. 32 mg/1000 cyklus
Bedre end 2 meter beton overfor armeret jern.
Mere end 10 års praktisk anvendelse.
3 forskellige
Skridsikker
Samlet forbrug af AC Antiox er ca. 1-1,5 kg/m²
00-1, afhængig af topcoat.
Ingen luftforurening under fabrikation og udførelse.

Brugsvejledning
Arbejdsbeskrivelse:

Pkt.1
Afrens det eksisterende beton underlag til mos, alge, olie og fedtfri overflade.
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
flader. 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 iflg. aftale med teknisk afdeling.

Supplerende oplysninger
Ansvar:

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

AcryMatic Coating ApS
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04 - Inden- og udendørs belægning Terrasse- og balkonbelægning - 03

- Teknisk Datablad

MonoFloor Aqua

Wall-Flex

- Beskrivelse

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

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Tagmaling

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

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, iflg. datablad på AC Terrasse- og Balconbelægning. Til inden- og
udendørs brug.

Egenskaber:

God kemisk resistens. Meget fin hårdhed. Fortræffelig modstandsdygtig overfor slid og
opløsningsmidler. UV-bestandig.

Tekniske data

August 2006

Udseende:
Farver:
Emballagestørrelse:
Tørstofindhold:
Vægtfylde:

Satin og semigloss.
Hvid og andre farver på bestilling.
2,5 – 5 - 20 L
vægt % ca. 50, vol % ca. 40 %
ca. 1,20 g/cm³

Tørretider:

Berøringstør efter 2 timer.
Kan genbehandles efter 4 timer.

Flammepunkt:
Forbrug:

ikke brændbar
ca. 5 m²/L per lag

VOC-indhold:
Mal-kode:

max. 70 g/L
00-1

MonoFloor Aqua - 04

- Teknisk Datablad

System:

Til Gulve: På sugende underlag primes med et lag AC Monofloor Aqua fortyndet med
10% vand. Et ufortyndet lag AC Monofloor Aqua påføres som topcoat.
På ikke sugende underlag påføres 2 lag ufortyndet AC Monofloor Aqua.
Til Balkoner: Se teknisk datablad på Terrasse- og Balkonbelægning. Monofloor 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:
Rensning af værktøj:

Skal ikke fortyndes, er klar til brug.
Vand

Specielle bemærkninger:

Blandes omhyggeligt før ibrugtagning.

Underlag:

Underlaget skal være rent, tørt, affedtet og fri for støv/snavs.
Ikke sugende gulve skal først behandles mekanisk eller kemisk (30% saltsyre
opløsning). Afrenses herefter omhyggeligt.

Supplerende opl ysnin ger
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

l
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04 - Inden- og udendørs belægning

Brugsvejledning

- Beskrivelse

Wall-Flex

Beton Filler

- Reparationer på beton
- Svindfri
- Hurtighærdende

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Tagmaling

- Mal-kode 00-5
- Farve Grå

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 – fortræffelig vedhæ ftning til rent og sundt underlagmeget fin vandtætning – god mekanisk styrke.

Tekniske data

Januar 2004

U dseen de:
F arver:
E mballages tørrels e:
Bla ndings forh old:

Pulver agtig.
Grå
10 kg´s sække
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 :
G enbe ha ndl ing:

Optil 10 mm. For større lagt ykkelser tilrå des at tilsætte sand (0-3 mm kornstørrelse) til
AC Beton-Filler (max. 30%).
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

Brugsvejledning
Arbejdsb etin gelser:

T emperatur mellem 5 og 3 0 ºC
Beskyttes mo d for 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.
På ubehandlede underlag: rens med stålbørste eller ved sandblæsning.
Overfladen skal være fri for olie, fedt og støv. Porøse og sugende underlag skal først
fugtes med vand. Metaldele skal behandles med AC Antiox korrosionsmaling.

Unde rla g:

Supplerende oplysninger
Transportkoder:

ADR-klassificering: ikke / UN- kode: ingen

Lagringsbestandighed:

Mindst 6 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.

Ansvar:

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

Beton Filler - 05

Produktbeskri velse:

04 - Inden- og udendørs belægning

- Teknisk Datablad

- Beskrivelse

Wall-Flex

Acret Primer

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

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

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

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 flydeegenskaber . Velegnet til primning af tætte
betonoverflader. Meget slidstærk. God vedhæftning. Nem at arbejde med. Miljøvenlig.

Acret Primer - 06

- Teknisk Datablad

Oktober 2004

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

Blank
Ravfarvet
7,5 – 15,0 kg sæt og tromler
1,1 g/cm³ (blanding)
Gangbar efter 24 timer.
Fuld afhærdet efter ca. 7 døgn.

Potlife:

(20 °C), Acret 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

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 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.

Underlag:
Fortynding:

Underlaget skal være fri for olie, fedt, støv, snavs og løse partikler, samt være tør (max.
7% fugt i underlaget). Evt. cementslam fjernes ved afslibning, efterfulgt af støvsugning.
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 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

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

04 - Inden- og udendørs belægning

Brugsvejledning

Acret Gulvmaling

- Beskrivelse

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

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

AcryMatic Coating ApS

l

www.acrymatic.dk l

Tlf. +45 44921664

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.

Oktober 2004

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

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

Potlife:

(20 °C), Acret Gulvmaling skal være udlagt ca. 30 min. efter blanding.

Flammepunkt:
Forbrug:

Ikke brændbar.
ca. 0,250 kg pr. m² pr. lag, udlagt med malerrulle

Mal-kode:

00-5

Acret Gulvmaling - 07

- Teknisk Datablad

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 overflade idrysses kvarts eller sten direkte i den våde primer.
Dagen efter kan der påføres et nyt lag ovenpå.

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.
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 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.
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Brugsvejledning

Acret Selvnivellerende

- Beskrivelse

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

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

Oktober 2004

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

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

Potlife:

(20 °C), Acret Selvnivellerende skal være udlagt ca. 30 min. efter blanding.

Flammepunkt:
Forbrug:

Ikke brændbar.
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.
00-5

Mal-kode:

Acret Selvnivellerende - 08

- Teknisk Datablad

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 overflade idrysses kvarts eller sten direkte i den våde primer.
Dagen efter kan der påføres et nyt lag ovenpå.

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.
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 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.
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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

