TARMACOAT™

Hurtigtørrende stribemaling
Overmalbar efter 1 time
Tåler regn efter kun 1 time
Kan påføres let fugtige overflader
Særdeles slidstærk og UV-resistent
Vandbaseret, ingen VOC

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

TARMACOAT™
BESKRIVELSE

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Tarmacoat™ 6100 er en meget hurtigtørrende 1K vandbaseret maling til gulve og
afstribning.

Straks efter påføring rengøres værktøj med varmt sæbevand.

BEMÆRKNINGER
ANBEFALET BRUG

Påføres ikke områder, der konstant står under vand.

Anvendes på asfalt, beton, altaner, fortove, bitumen. Til midlertidig afmærkning af
parkeringsbåse, som liniemarkering på sportsarealer, legepladser o. lign. Ikke velegnet til
garagegulve. Produktet kan klare let trafik af cykler, biler o.lign. efter 24 timer. På områder
med tungere trafik skal Tarmacoat™ 6100 hærde 48 timer inden ibrugtagning. I koldt og
fugtigt vejr forlænges tørretiden.

TEKNISK DATA
Tæthed:
Glansgrad:
Glansgrad ved 60°:
Faststofindhold i vægt:
Tørstofindhold i volumen:

1,3
Mat
10-12%
57%
45%

SIKKERHEDSDATA
VOC-niveau:
VOC-færdigblanding:
VOC-kategori:
VOC-grænse:
Bemærkninger om sikkerhed:

40 g/l
40 g/l
A/i
140 g/l
Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt
informationer på etiketten.

HOLDBARHED
Minimum 2 år fra produktionsdato i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt
lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og
35°C.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED
Berøringstør:
Håndteringstør:
Genbehandlingstør:
Fuldt hærdet:

30 minutter
1 time
1 time
2 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
120 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
54 µm

TEORETISK FORBRUG
4 - 8 m² /ltr, afhængig af overfladetype

PRAKTISK FORBRUG
Afhænger af overfladetype. På asfaltbelægninger vil rækkeevnen være ca. 4 m²/ltr

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Overfladen skal være ren, sund og tør (let fugtig er acceptabel). Tarmacoat kan påføres
eksisterende maling forudsat at al dårligt vedhæftende materiale fjernes, og at blank
overflade matslibes. Betonoverflader, der er porøse eller løse i overfladen. skal først grundes
evt. med EpoxyShield Sealer 5220. Ikke-porøst beton grundes med fortyndet Noxyde.
Asfaltbelægninger skal først påføres 1 lag 6100 Tarmacoat fortyndet 20% med vand.

BRUGSANVISNING
Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER
Påføres ikke hvis der meldes om frost eller regn, eller hvis temperaturen er under 10°C og
luftfugtigheden er over 85%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Påføres ufortyndet

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Påføres med rulle med medium luv. Et lag er oftest tilstrækkeligt, men på meget porøse og ru
overflader samt ved behov for et mere slidstærkt system skal påføres to lag. Påføres
ufortyndet.

Udstedelsesdato: 24/06/2022

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.
Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores
produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes
under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste
udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden
forudgående varsel.
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