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Omschrijving Sneldrogende wegenverf voor buiten en binnen op basis van watergedragen acrylaat.

Gebruiksdoel Belijnen van betonasfalt, beton en klinkers.

Voornaamste  
kenmerken

• Goede dekking, hechting en slijtvastheid.
• Goede weerstand tegen doorbloeden van asfalt.
• Goede stroefheid.
• Bestand tegen water en pekel.

Kleuren en glans Wit en geel. 
Mat.

Verpakking Blik van 5 liter.

Basisgegevens Dichtheid : ca. 1,65 kg/dm3

Percentage vaste stof : ca. 77 vol.%
Aanbevolen droge laagdikte : 100 μm per laag
Vlampunt : niet van toepassing (> 100°C)

 
Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.
Kleefvrij na : ca. 15 minuten
Ingebruikname na* : ca. 1 uur
Overschilderbaar na* : ca. 1 uur

* Zie aanvullende gegevens.

Houdbaarheid Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 
6 maanden.

Rendement Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond 6-8 m²/liter.

Ondergrond- 
condities

De ondergrond dient hard, afgebonden, droog en draagkrachtig te zijn.

Verwerkings- 
condities

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende 
voorwaarden worden voldaan: 
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. 
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
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Systemen Niet eerder behandelde ondergrond
• Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
• Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
• Opruwen met de daarvoor geëigende middelen/gereedschappen.
• Belijnen met drie lagen Sigmafloor Roadmark Aqua Matt.
 
Reeds gecoate vloeren
• Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
• Opruwen met de daarvoor geëigende middelen/gereedschappen.
• Belijnen met drie lagen Sigmafloor Roadmark Aqua Matt.

Instructies voor  
gebruik

Kwast / verfrol
Aanbevolen kwast : ProGold Texkwast 7955 Exclusive.
Aanbevolen verfrol : ProGold Verfrol Nylon Vacht 18 mm van 10 cm
Verdunning : max. 1 vol.% leidingwater

 
Reiniging gereedschap 
Leidingwater

Veiligheids- 
maatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigmafloor Roadmark Aqua Matt.

Aanvullende  
gegevens

Drogingstabel bij een droge laagdikte van 100 μm
10°C 1,5 uur
20°C 1 uur
30°C 30 minuten

Referenties Documentatieblad nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen 1411
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen 1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk 1300
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