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TEKNOROAD 250 

VEJSTRIBEMALING 
 

 DANSK SERIENUMMER: R250-00 
 

TYPE 
 

TEKNOROAD 250 er en hurtigtørrende, lysægte, vejrbestandig og mat alkydmaling.         

 
ANVENDELSE 
 

Anvendes på asfalt og olie grus til markering på veje og relaterede kørebaner, 
parkeringsplader, lufthavne og andre områder med trafik. 

SPECIELLE EGENSKABER Malingen er ekstremt hurtigtørrende. Når temperaturen er over +20 °C kan trafikken 
køre på den malede overfalde efter 5 minutter uden at beskadige malingen. Ved 
lavere temperaturer forlænges tørretiden, men selv da er tørretiden hurtig nok til at 
anvendes ved temperaturer på f.eks. +5 - +10 °C. 
 

TEKNOROAD 250 opfylder kvalitetskravene foreskrevet af den nationale finske vej 
administration (Finnish National Road Administration). 
 

 

TEKNISKE DATA 
 

 

Tørstof 
 

HVID:  75 ±2 % pr. vægt 
GUL:  71 ±2 % pr. vægt 
SORT: 76 ±2 % pr. vægt 
  

Total tørstofmasse HVID: Ca. 1.100 g/l 
GUL: Ca. 1.000 g/l 
SORT: Ca. 1.200 g/l 
 
 
 
 
 
 

Flygtige organiske stoffer 
(VOC) 
 
 

HVID: Ca. 380 g/l 
GUL: Ca. 400 g/l 
SORT: Ca. 350 g/l 

Anbefalet lagtykkelse og 
teoretisk rækkeevne 

VÅD FILMLAGTYKKELSE: 
250 µm-350 µm 

  

 TILSVARENDE TØR FILMLAGTYKKELSE: 
150 µm-210 µm 
 

Teoretisk rækkeevne ved den anbefalede lagtykkelse: 3-4 m²/l. 
 
Overfladens ruhed og porøsitet samt overspray vil kunne nedsætte teoretiske 
rækkeevne. 

  

Fortynder 
 

TEKNOSOLV 4039.  
 

Rengøring TEKNOSOLV 4039. 
 

Glans 
 

Mat. 
 

Nuance Hvid, gul og mange specialfarver. 
Hvid og gul opfylder kravene til glans og farve foreskrevet af den nationale finske vej 
administration (Finnish National Road Administration). 
 
 

SIKKERHEDSDATA Se sikkerhedsdatablad. 
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BRUGSANVISNING 
 

 

Forbehandling 

 
Overladen, der skal behandles, skal være tør. Inden maling skal overflade rengøres 
for støv, sand, ler og alle andre løse stoffer, som kan påvirke malingens vedhæftning 
til overfladen.  

Påføring Malingen omrøres grundigt inden brug. 
 
BEMÆRK! Vær sikker på, at omrørerens motor er sikret mod eksplosion, da 
malingen er let antændelig. 
 
Malingen kan anvendes i de fleste lavtryks sprøjter eller airless sprøjter. Til den 
svageste lavtrykssprøjte kan malingen fortyndes med 5 % TEKNOSOLV 4039. Når 
malingen fortyndes, skal der omrøres med forsigtighed. 
 
For at opnå refleks anbefales det, at glasperler strøs på det friske malingslag. 

  
 
 

 
Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os 
ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste 
vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos’ ansvar dækker alene skader 

opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og 
sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.  
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