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Tekniskt datablad

Setonline™ vattenbaserad sprayfärg - TRAQ -

 A Produktbeskrivning
• Vattenbaserad, permanent sprayfärg för linjemålning. Färgen säljs på burk (bruttovolym 650 ml, nettovolym 500 ml). Den är helt fri från bly och lösningsmedel.
• Applicering sker för hand eller med en kompatibel märkmaskin.

 A Appliceringsinstruktioner
1. Rengör noggrannt underlaget. Avlägsna allt damm, smuts och fett. Skölj rent och låt torka.
2. Vänd på sprayfl askan så att munstycket pekar nedåt och skaka kraftigt under åtminstone 1 minut. 
3. Vänd tillbaka fl askan så att munstycket pekar uppåt för att börja använda färgen.
4. Efter användning sprutas ventilen rent med munstycket pekandes uppåt. Tryck ned munstycket tills endast luft kommer ut. Gammal, intorkad färg kan täppa 

igen ventilen och göra färgen oanvändbar.

Rekommenderad appliceringstemperatur: 10°C. Luftfuktigheten bör ligga mellan 10 och 50%.
Lägsta appliceringstemperatur: 5°C. Ju lägre yttemperaturen är vid appliceringstillfället desto längre blir torktiden.
Torktid: färgen är klibbfri efter 40 minuter och trafi ktålig efter 12 timmar.

Applicering på betong:  Nylagda betongunderlag bör lämnas 3 till 4 veckor innan applicering av Setonline™ sprayfärg. Detta för att underlaget ska få torka 
ordentligt.

Applicering på asfalt:  Nylagda asfaltsunderlag bör lämnas minst 15 dagar innan applicering av Setonline™ sprayfärg. Den avdunstande svaveln i asfalten 
kan annars påverka färgen.

Applicering på målarfärg:  Setonline™ sprayfärg är inte kompatibel med vissa målarfärgstyper. Testa först sprayfärgen på en mindre yta för att se om den fäster 
ordentligt vid underlaget.

 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
Färgen förvaras undan direkt solljus vid 15 till 25°C. Luftfuktigheten bör ligga mellan 50 och 60%. 

Detta datablad utarbetades 11.03.2015 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. 


