
www.teknos.com

DATABLAD 1548
9 26.10.2017 TEKNOPARK 3085

parkeringshusfärg
FÄRGTYP TEKNOPARK 3085 är en snabbtorkande, halvmatt, vattenburen akrylatfärg som är väder- och

ljusbeständig.

ANVÄNDNING TEKNOPARK 3085 är lämplig att användas för markering av parkeringsrutor speciellt på betong- och
asfaltytor i parkeringshus. Kan också användas till större ytor, t.ex. fyllningsmålning av
parkeringsrutor. Lämplig också för användning utomhus.

SPECIALEGENSKAPER TEKNOPARK 3085 lämpar sig speciellt för betongytor. Färgen torkar snabbt och markeringarna är
lätta att hålla rena tack vare färgens halvmatta yta. Produktens torktid kan påverkas av nyanseringen
med stora mängder nyanseringspastor. Färgen tål väl nötning och parkering med heta däck utan att
färgen lossnar från underlaget.

TEKNISKA DATA

Torrhalt 42 volym-%

Totala massan av fasta ämnen

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

ca 670 g/l

ca 80 g/l

Rekommenderad skikttjocklek och
teoretisk dryghet

VÅTSKIKTSTJOCKLEK:
200 - 300 µm

MOTSVARANDE TORRSKIKTSTJOCKLEK:
100 - 150 µm

Den teoretiska drygheten är 3 - 5 m²/l vid användning av de rekommenderade skikttjocklekarna.
Ytans porositet och grovhet samt målningssättet kan minska drygheten.

Förtunning Vatten

Rengöring av redskap Vatten, TEKNOSOLV 9515

Glans Halvmatt

Kulörer Vit och gul.
Båda kulörerna uppfyller Finlands Trafikverkets krav på ljushet och kulör.
Också basfärger 1 och 3. Basfärgerna kan nyanseras med nyanseringspastor, men
färgmotsvarigheten är inte

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

www.teknos.com


DATABLAD 1548
Sida 2

BRUKSANVISNING
Ytans förbehandling Ytan som målas ska vara torr och fri från oljor och fetter. Före applicering av färg ska ytan rengöras från löst material,

såsom damm, sand och lera, som försvagar färgens vidhäftning till underlaget.

Cementhudskiktet skall alltid avlägsnas från betonggolvens yta före målningen.

Vidhäftningen kan också påverkas av olika betongbehandlingar, t.ex. dammbinder. Behandlingarnas inverkan bör
testas, och vid behov skall golvets ytskikt avlägsnas från området som skall målas för att försäkra en god vidhäftning.

Vår grundrekommendation är att ytskiktet på betongytor alltid avlägsnas för att en god vidhäftning skall försäkras.

Applicering Färgen är anpassad att användas för högtryckssprutning utan förtunning.

För sprutning med konventionell spruta kan färgen förtunnas med 5 - 10 %.

Ytan som målas ska vara ren och torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur
vara över +5°C.
Applicering bör undvikas om den relativa luftfuktigheten är över 75 %, eftersom torktiden då förlängs avsevärt.

För att erhålla retroreflektion kan glaspärlor strös på färgens yta innan den torkar.

Appliceringsutrustning Appliceringsutrustningen bör noggrant rengöras om den tidigare använts till vägmarkeringsfärger av annan typ, t.ex.
lösningsmedelsbaserad TEKNOROAD. Detaljerade instruktioner för rengöringen kan erhållas av Teknos. Kontakta
alltid Teknos innan TEKNOPARK 3085 appliceras för första gången.

ÖVRIG INFORMATION Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Förvaras svalt och skyddat från solljus.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt
kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering.
Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta
förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av
Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.
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