
www.seton.eu

Tekniskt datablad

Easyline sprayfärg - TVA -

 A Produktbeskrivning
• Easyline är en epoxyfärg, som säljs i sprayburk. Den lämpar sig för markering på cement-, 

betong-, asfalt-, makadam- och epoxyunderlag. Easyline används också för andra, företrädesvis 
avfettade underlag såsom metall, trä, etc. Färgen uppfyller gällande miljönormer då den är fri 
från klor, tunga metaller och bly.

 A Produktegenskaper
• Blank ytfi nish. 
• Hög täckförmåga: en sprayburk räcker till en 5 cm bred och 75 till 100 m lång linje på jämna 

ytor. 
• Mycket slitstark: håller upp till 60 % längre tid än konkurrerande färger.
• Väderbeständig.
• Funktionsduglig även vid låga temperaturer.

 A Tillämpningsområden
• Använd Easyline sprayfärg tillsammans med märkmaskinen Easyline Edge® för att åstadkomma 

perfekta, mycket skarpa linjer. 
• Färgen lämpar sig för markering på idrottsplaner, parkeringsplatser, skolorgårdar, lagerområden 

och de fl esta andra områden inom- och utomhus.

 A Bruksanvisning
• Rengör noggrannt underlaget. Avlägsna allt damm, smuts och fett.
• Skaka sprayburken i åtminstone 1 minut innan användning. 
• Glöm inte att noggrannt rengöra sprayburken efter användning (med munstycket pekandes 

uppåt). Gammal, intorkad färg kan täppa igen sprutmunstycket och göra färgen oanvändbar.
• Ta bort munstycket innan sprayburkens lock sätts på.
• Rekommenderad appliceringstemperatur : 10 ° C.
• Minsta appliceringstemperatur : 5 ° C (längre torktid).

 A Användningsråd
• Easyline säljs på sprayburk och är således mycket lättantändlig. Det är mycket viktigt att beakta 

de säkerhetsangivelser som står på förpackningen.
• Undvik all öppen eld, fl ammor och gnistor. Rök ej i närheten av sprayfärgen.
• Färgen bör endast användas i välventilerade områden. Konsultera säkerhetsdatabladet innan 

användning.

 A Förpackning och lagring
• Sprayburk 1000 ml. 
• Användbart innehåll : 750 ml.
• Garanti : 3 år.

Fysiokemiska egenskaper :
• Aggregationstillstånd : Flytande
• Aspekt : Färgad vätska
• Lukt : Skarp
• Flampunkt : < 0° C
• Vattenlöslighet : Olöslig
• Densitet : 1,2 g / cm3

Torktid :
• Klibbfri : 10 min vid 25° C
• Yttorr : 30 min vid 25° C
• Genomtorr : 70 min vid 25° C
• Tål lätt passage : 4 timmar vid 25° C
• Tål fordonspassage : 1 dag vid 25° C
• Maximal motståndskraft : 7 dagar vid 25° C

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation. 

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.
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