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DecoMark®
Ulike farger
Preformed dekorative termoplast
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Type: Dekorative

Beregnet bruk
Premium veimerkingsmateriale i ferdigformet termoplast for asfalterte områder med lite eller ingen trafikk, for
eksempel lekeplasser, sykkelstier, fotgjengerfelt og parker. Bruk grunning ved påføring på andre typer overflater
enn grovt asfaltdekke. Kombinasjonen av holdbarhet og godt grep gjør det ideelt for bestemte formål.
Produktbeskrivelse
Alkydbasert, ferdigformet termoplastmateriale som følger bakkens konturer og geometri.
Materialet kan brukes ved temperaturer ned til 10ºC, under denne temperaturen må du være ekstra forsiktig
ved håndtering, både ved oppbevaring og påføring. DecoMark® er laget slik at trafikken raskt kan åpnes igjen,
bare 20 minutter etter påføring.
Ca. 20 % bindemiddel

Ca. 30 % fyllstoff i titan og hvit

Ca. 25 % hvit sand

Ca. 25 % glasskorn

Systemanbefalinger
Bruk strømateriale for etterpåføring og antiskli: UCme® 850‐180 30 %
For høy antiskli bruker du bare strømateriale: UCme® Glass Grains 850‐250
Farge og Design
DecoMark® er tilgjengelig i 28 standardfarger og mange ulike design
Easy system
DecoMark® kan leveres i Easy System, for å minimere ulike deler i symbolet/merkingen
Anbefalinger for påføring og utstyr
Vanlig gassbrenner med ettersprinkling av strømateriale
Påføringstemperatur: 200‐230 °C (alle synlig temperatur indikatorer i materialet må være lukket)
Adhesjonstest: Test adhesjon ved bruk av meisel
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Instruksjoner for påføring av DecoMark®
Klargjøringstid/herdetid
10 minutter ved en overflatetemperatur på 20 °C og en lett bris
Emballasje
Flatpakket i 60 cm x 100 cm eller 50 cm x 50 cm esker som beskytter mot sollys og fuktighet.
Oppbevaring, håndtering og sikkerhet
Flatt og tørt ved temperaturer over 2 °C og under 32 °C, maksimalt 25 pakker i høyden.



Produktnavn:
Farge:
Material klasse:
Sertifikat:

DecoMark®
Ulike farger
Preformed dekorative termoplast

Teknisk dataark
Versjon: 2017.1
Type: Dekorative

Miljø og helse
Inneholder ingen av stoffene på REACH‐kandidatlisten for meget risikable stoffer eller som er anbefalt for
inkludering i vedlegg XIV eller vedlegg XIV / XVII under REACH‐forskriften (EC 1207/2006).
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se DecoMark® MSDS



