
TUOTESELOSTE       

Päiväys: 2020-05-18   

Kaikki esittämämme tekniset tiedot sekä ohjeet ja suositukset perustuvat raaka-ainetoimittajaltamme saatuihin tietoihin. Ne on tarkoitettu 

auttamaan kuluttajaa löytämään sopivimman työtavan ja saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset. Koska kuluttajan työolosuhteet eivät ole 

hallinnassamme, emme voi ottaa vastuuta tuloksista, joita tuotteen käyttö heille tuottaa. Rakennusvalvontaa suoritettaessa kannattaa merkitä 

jatkuvasti muistiin eränumerot, päivämäärät, paikkakunta, sääolot, lämpötila, tieolot, mahdolliset esityöt, varastointiolot tms. Tätä asiakirjaa 

päivitetään jatkuvasti. Painovirheet ovat mahdollisia. 

 

Tuotenimi:   MeltMark PRIMER (1-KOMPONENTTINEN) 

Myyjä: ColorPoint Osby Kemi AB, Modellgatan 7, S 283 50 Osby 

Puh. +46-479-131 90 

Sähköposti: info@colorpoint.se Verkkosivut: www.colorpoint.se 

Käyttöala Pohjustus – tiemerkinnät 

Väri Läpinäkyvä 

Tiheys ~ 1,0 kg / dm³ 

Sideaine Kestomuovi 

Pakkauskoko 1 litra ja 5 litraa 

Säilytys Kuivassa viileässä paikassa. Katso varoitusetiketistä ja käyttöturvallisuustiedotteesta. 

UV-kestävyys Merkintöjen ulkopuolelle levitetty pohjuste kellastuu hieman, kuitenkin yleensä liikenne kuluttaa 
sen pois. 

Käyttömäärä ~ 200 g/m² (1 litra peittää ~ 5 m²) 

 

HUOMAA: Tämä pohjuste ei ole tarkoitettu sementti-, betoni- tai kivialustoille. 

Käytä sen sijaan 2-komponenttista NM560-pohjustetta tai vastaavaa (ja erillistä levitystapaa). 

MeltMark® PRIMER on nopeasti kuivuva pohjuste, joka koostuu kestomuovista ja suuresta osuudesta vihreitä 

orgaanisia liuottimia (MeltMark® PRIMER versio 2.0). 

Sitä levitetään telalla tai siveltimellä ~200–300 g/m². Työkalujen puhdistus: butyyliasetaatti, asetoni tai ksyleeni. 

Se on tarkoitettu tiivistämään ja sitomaan asfalttipintoja ennen termoplastisten tiemerkintöjen levitystä. MeltMark® 

PRIMER parantaa hyvän tartunnan mahdollisuuksia. Likaiset, kosteat ja tiivistämättömät pinnat ovat 

väärän/riittämättömän sulamisen lisäksi yleinen syy, miksi esivalmistettu merkintä irtoaa pinnasta. Jos asfaltin ja vasta 

levitetyn merkinnän väliin jää kosteutta, se voi johtaa merkinnän irtoamiseen, kun lämpötila laskee jäätymispisteen 

alapuolelle. Tämä riski on erittäin suuri laajahkoilla yhtenäisillä alueilla ja esivalmistetuissa merkinnöissä riippumatta 

siitä, onko asfaltti uutta vai vanhaa. 

Erityistilanteet: Erittäin sileäpintainen kivimastiksiasfaltti (josta puuttuu pintarakenne) voi vaatia 2-komponenttisen 

NM560-pohjusteen levitystä. Tilanteessa, jossa merkinnät tulee tehdä vasta levitettyyn asfalttiin, 1-komponenttisesta 

pohjusteesta voi olla hyötyä, koska se yleensä sitoutuu hieman öljyisiin pintoihin. Epäillessäsi kokeile tuotetta ensin 

pienehköllä alueella. 

Lakaise alusta käsin tai koneella. Muutama päivä ennen levitystä pese alusta painepesurilla ja anna kuivua. Pyyhi/pese 

pois irtonaiset hiukkaset, kuten hiekka, savi, öljyt, voiteluaineet tms. Tarvittaessa poista jyrsimellä vanhat merkinnät. 

Alueen tulee ennen pohjusteen levittämistä olla täysin kuiva. Varo kastepistettä! Mittaa alueen lämpötila ja varmista, että 

se on vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. 

Pohjustuksen jälkeen: Pohjusteen tulee ennen seuraavaa vaihetta KUIVUA TÄYDELLISESTI (se vie noin 15–30 min 

lämpötilan ollessa +20 °C ja suhteellisen ilmankosteuden ollessa 50 %). Kun pohjuste on täysin kuiva eikä tunnu 

liimautuvalta: aseta esivalmistettu merkki paikalleen ja jatka levitystä MeltMark®-tuotteen erillisten ohjeiden mukaan. 
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