
Trafikklinje &
Markeringsmaling

Trafiklinje- & markeringsfärg er en akrylatbasert
maling for linjemarkering av veier,
parkeringsplasser med mer. Malingen er
hurtigtørkende og gir en meget slitesterk
markering på underlag som asfalt, oljegrus,
betong med mer. Kan nyanseres i en anbefalt gul
nyanse i Beckers fargeblandingssystem.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
- 4 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5°C til ca. +25°C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca 10 minutter og gjennom tørr etter ca 20
minutter.

BINDEMIDDEL
Acrylat

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Markerer linjer og markeringer på underlag som asfalt, betong og oljekorn
Hurtigtørkende og gir et meget slitesterk resultat
Kan nyanseres i en anbefalt gul nyanse
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Forberedelse av overflaten
Fjern all sand og smuss fra underlaget. Områder med fett
og olje må avfettes og skylles nøye. Pass på at overflaten
som skal males er tørr.

Påføring
Påfør Trafikklinje- & markeringsmaling fyldig så att 1 liter
maling tilsvarer ca 40 løpemeter markering ved en
bredde på 100 mm. Hvis nødvendig, fortynn malingen
med maksimalt 5% vann.

Når du er ferdig med å male
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares
stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra
verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke
helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og
rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig
Rør godt om før bruk. 

Det kan være fare for skinndanning på malingsoverflaten
i åpen boks. 

Unngå maling ved fare for regn.

For mer informasjon les våre arbeiddsråd, brosjyrer og
hjemmeside.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel. Ve
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