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Tuotenimi: MeltMark® NM560 (2-KOMPONENTTINEN)

Myynti: ColorPoint Osby Kemi AB, Modellgatan 7, S 283 50 Osby
 Puh. +46-479-131 90, sähköposti info@colorpoint.se, verkkosivut www.colorpoint.se

Luethan käyttöturvallisuustiedotteen, kiitos. Levittäessäsi tuotetta muista käyttää henkilönsuojaimia (suojakäsineet, 
silmäsuojaimet ym.). Tarvitset vielä seuraavat välineet: sekoitustikku, liitu, tela tai sivellin.

Erityissääntöjä voidaan soveltaa, kun työskennellään 2-komponenttisilla lämpökovettuvilla tuotteilla tai  
avotulella lämmönlähteenä.

Verkkosivuiltamme löytyy opetusvideo, joka käsittelee MeltMark®-tuotteiden levitystä asfaltille. 
www.colorpoint.se

PIENI SARJA NM 560 0,8 kg
0,8 kg = 4 m² käyttömäärän ollessa 200 g/m²

KESKIKOKOINEN SARJA NM 560 2,4 kg
2,4 kg = 12 m² käyttömäärän ollessa 200 g/m²

mailto:info%40colorpoint.se?subject=
http://www.colorpoint.se
http://www.colorpoint.se
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Nämä työohjeet ovat MeltMark®-merkkisen esimuotoillun termoplastisen merkinnän betoni- ja kivialustoille levittämisen opas. 
Tietyissä tapauksissa voidaan tarvita myös 2-komponenttisen pohjusteen käyttöä asfaltilla, erityisesti silloin, kun levitetään 

suurehkoja liimautuvia pintoja, joita on vaikeampaa kuumentaa tasaisesti.
Pohjuste NM 560 on 2-komponenttisia lämpökovettuvia hartseja. Kovettuminen alkaa silloin, kun komponentti A ja 

komponentti B on sekoitettu oikeassa suhteessa. Kovettumisaika edellyttää, että alusta ja ympäristö ovat lämpimiä.  
Jos ryhdytään lisätoimiin, työ voidaan suorittaa jopa alustan lämpötilan ollessa +5 °C.

Tuote toimii merkinnän ja alustan välisenä liimana. Kiintoainepitoisuus on 100 %.
1. Kuivaa alusta propaanikäyttöisellä puhalluslampulla. Puhdista alusta. Poista pölyt, öljyt, voiteluaineet tms. Tarvittaessa hio pois 

vanhat merkinnät.

2. Sijoita ja merkitse liidulla alue, jolle MeltMark® tulee levittää.

3. Sekoita komponentti A ja komponentti B yhteen – kovettuminen alkaa. Reaktio tuottaa lämpöä. Reaktio on kuumina 
kesäpäivinä nopea – on siis tärkeää sivellä/telata materiaali nopeasti. Sangon sisältö voi tulla erittäin kuumaksi.

4. Sivellä tai telaa pohjuste.
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5. Sijoita merkintä pohjusteen yläpuolelle (pohjuste ei ole vielä kovettunut).

 Aloita kuumennus. Älä kuumenna liikaa. Liika kuumuus voi vahingoittaa alustaa. Sulje alue liikenteeltä, kunnes pohjuste on 
kovettunut; se voi viedä useita tunteja.

 Kuumenna hitaasti ja levitä lämpöä tasaisesti. Esimuotoillun merkinnän tulee saavuttaa täydellinen kontakti alustaan!

 Lisätäksesi kitkaa ja heijastavuutta levitä pinnan lasihelmet tai kitkaa lisäävät hiukkaset (hankittava erikseen) suoraan 
kovettuneen materiaalin päälle.

6. Kovettumaton tuote on ongelmajätettä. Kovettuneet ylijäämät voidaan lajitella jätteenä (katso käyttöturvallisuustiedote).

7. Lisää tietoa – vältä betonilaattojen liikkumisen aiheuttamia rakoja pinnassa. On mahdollista tuottaa ennalta määriteltyjä viiltoja 
termoplastisessa merkinnässä laattasaumoja pitkin. Tee viillot kuumalla veitsellä tai tikulla saumoja pitkin ennen merkinnän 
jäähtymistä. Nyt laatat voivat liikkua vapaasti. Mahdollinen rakoilu tapahtuu saumoja pitkin.
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8. Lisää tietoa – laastipaljulla betoni- tai kivipinnoille tehtävät merkinnät. Pohjuste sekoitetaan ja levitetään ylhäällä olevan 
selosteen mukaan. Purista suoraan pohjusteen päälle alempana olevan kuvan mukaan. Huomaa, että merkintää ei kiinnitetä 
ennen pohjusteen kovettumista.

9. Lisää tietoa – viileämmällä säällä anna lisää apulämmitystä (monta kertaa). Levitä lämpöä tasaisesti. Muista, että lämpö voi 
vahingoittaa alustaa. Kovettumisaika riippuu alustan ja ympäristön lämpötilasta, tuulesta, kosteudesta, lämmönjohtavuudesta 
jne. Vältä liian korkeita lämpötiloja tai yhden kohdan lämmittämistä. Kuvat ovat viitteellisiä.

Oikein

Väärin

Pohjuste
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Kuvaus
2-komponenttinen pohjuste, joka on tarkoitettu kiinnittämään MeltMark®-merkkistä esimuotoiltua termoplastista merkintää kivi- ja 
betonialustoihin. Toimii hyvin myös asfalttialustoilla, jos haluat erittäin hyvän tartunnan. Kovettumisaika 20 °C:ssa on noin 6–8 tuntia. 
10 °C:ssa kovettuminen vie noin yhden päivän.

Esityöt
Betonialustojen tulee olla vähintään 14 päivän ikäisiä. Käsiteltävän alustan pintavetolujuuden tulee olla vähintään 1,5 MPa. Katso 
betonin pintavetolujuutta koskeva NM-työkuvaus.
Betonialusta tulee pohjustaa siten, että betonijäänteet ja irtonaiset hiukkaset on poistettu. Mahdolliset termoplastisten merkintöjen tai 
maalikalvon jäänteet tulee irrottaa jyrsimällä. Kaikki pölyt tulee poistaa pölynimurilla. Eläin- ja kasviperäiset rasvat, mineraaliöljyt ja 
voiteluaineet tulee poistaa asianmukaisella tavalla. NM Primer 560 tarttuu kuivaan betoniin.

Pohjustus
Ennen pohjustusta alusta tulee tarkistaa alustan lämpötilan ollessa vähintään +5 °C. Älä pohjusta betonialustoja nousevalla 
lämpötilalla, koska pohjusteeseen voi muodostua kaasukuplia. Pienehköjen alustojen lämmittämisestä lämpöpistoolilla eli 
propaanikäyttöisellä puhalluslampulla ennen pohjustusta voi olla hyötyä.

• Sekoita NM-pohjuste 560 A ja NM-kovete 560 B ja hämmennä hyvin.
• Telaa tai sivellä pohjuste alustalle.
• Sijoita MeltMark®-merkki pohjusteen yläpuolelle.
• Aloita kuumennus tehokkaalla propaanikäyttöisellä puhalluslampulla, kunnes merkki on sulanut ja uponnut pintarakenteeseen.

Täydellinen tartunta saavutetaan kovettumisen päätyttyä. Katso muita teknisiä tietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Yleistä
Tämä työohje on ehdotus siitä, miten tuote tulee asentaa, jotta lopputulos olisi paras. Kaikki edellä mainitut tuotteet ovat pohjusteen 
ja kovetteen sekoituksia, ellei toisin ole mainittu. Katso sekoitusehdot ja muut tiedot tästä tuoteselosteesta tai etiketistä. Jos sinulla on 
kysyttävää, ota yhteyttä ostopaikkaan tai Nils Malmgren AB -nimiseen yritykseen. Lopullinen kovettumisaika on seitsemän päivää 
lämpötilan ollessa +23 °C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa 50 %.
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen tai tietoihin. Ajantasainen tuoteseloste on saatavilla verkkosivuiltamme tai 
myymälästä. Emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytöstä meille tuntemattomissa käyttökohteissa. Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteita 
käyttökohteissaan, ja me takaamme vain materiaalin ominaisuudet.

Tiivistelmä  Komponenttien sekoitussuhteet
Pintakäsittelyn ehdot:  NM-pohjuste 560 A 100 paino-osaa
Alustan vetolujuus: > 1,5 MPa NM-kovete 560 B 60 paino-osaa
Alustan lämpötila: > 5 °C

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.


