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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: IVANA LIJNMARKER 1-2 JAAR
Code: IVA001162 Ivana lijnmarker 1-2 jaar WIT
IVA001163 Ivana lijnmarker 1-2 jaar GEEL
Gebruik: Ivana lijnmarker 1-2 jaar is een zeer duurzame belijningverf voor binnen- en
buitenbelijning, met een uitstekend dekkend vermogen.
Identificatie onderneming:

Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon:
+31 (0) 252 220940
Fax:
+31 (0) 252 220394
E - mail:
info@ivana.com
Website:
www.ivana.com

2. Beschrijving.
Ivana lijnmarker 1-2 jaar is een zeer duurzame belijningverf voor binnen- en buitenbelijning, met een
uitstekend dekkend vermogen. Uitermate geschikt voor het snel en eenvoudig belijnen van
magazijnvloeren, fabrieksterreinen, parkeerplaatsen en recreatieparken etc. Vuilafstotend en
eenvoudig te reinigen! Hierdoor blijft de belijning veel beter zichtbaar. Toepasbaar op de meeste
ondergronden zoals beton, asfalt, hout, steen, metaal en bitumen. Voor het beste resultaat adviseren
wij het gebruik in combinatie met een 4-wiel markeringswagen. Verpakt in spuitbus 500ml.

3. Eigenschappen.
Toepasbaar:
Gebruik:
Verwerkingstemperatuur:
Productkenmerk:

Houdbaarheid:
Basis:
Kleur:
VOS-gehalte:
Vaste stof-gehalte:
Verbruik:
Droogtijd:

Snel en eenvoudig belijnen van magazijnvloeren, fabrieksterreinen,
parkeerplaatsen en recreatieparken etc.
Gebruikelijke ondergronden, beton, asfalt, hout, steen, metaal en bitumen.
minimaal +15 °C tot + 25 °C
Zeer hoge dekkracht, 180˚ ventiel (ondersteboven te gebruiken), duurzame
hechting, slijtvast, sneldrogend, bestand tegen benzine, chemicaliën en
weersinvloeden
12 maanden in gesloten verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plek.
Acrylaathars
Wit en geel
Circa 70% m/m
Circa 30% m/m
Circa 50m per 500ml, afhankelijk van ondergrond en verwerkingsmethode
Licht belastbaar na 30 minuten
Uitgehard na 16 uur
(Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
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4. Applicatiegegevens.
Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de
volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.
De spuitbus is 180° / ondersteboven te gebruiken. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus
rechtop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

5. Voorbehandeling.
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale
verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een
proefstukje spuiten. De markeringsspray aanbrengen in de gewenste breedte.

6. Veiligheid.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en
verwerking.
WWW.IVANA.COM

