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   PRODUKTDATABLAD 
 

Namn: Nordic Aqua Coat 281 

Artikelnummer: Beroende av kulör 

Typ: Alkyd / Acryl 

Användningsområde: Nordic Aqua Coat 281 är avsedd för målning på järn, stål, plåtytor och plast såväl 
inomhus som utomhus. Nordic Aqua Coat 281 ger en fyllig och blank yta. Har god 
utomhushållbarhet. Kan med fördel användas som täckfärg över de flesta primers.  

Förbehandling: Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar 
genom tvättning, samt skölj noga rent. Låt ytorna torka, och avlägsna ev. damm före 
applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen, (ISO 12944-4). 

Appliceringsförhållande: Ytan som skall målas skall vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, 
ytans och färgens temperatur vara över +15°C. Dessutom skall temperaturen för ytan 
som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens daggpunkt. För att undvika 
alltför snabb torkning i början bör den relativa luftfuktigheten i synnerhet vid 
sprutmålning vara över 30%. 

Appliceringsmetod: Sprutmålning / Pensel  

Färgåtgång / skikttjocklek: Vid 40m torrfilm cirka 10 m2/l  

Torktider:    Luftork (23 C) 

                     Forcertork                 

Dammtorr 2-3 timmar 

Avluftning 10 minuter innan ugn 

Hanteringsbar: 4-6 timmar 

20 minuter vid 50-80°C 

Övermålningsbar: Efter 2 timmar med sig själv 

Förtunning: Avjoniserad vatten  

Systembeskrivning: Produkten är framtagen för att ingå i ett två skiktssystem 

Primer: Nordic Aqua primer 180 eller Nordic Aqua 350  

Täcklack Färgen appliceras med färgspruta eller pensel. Späd till lämplig viskositet beroende 
på metod. Sprutas till fulltäckning med en sprutning. Täckning uppnås vid cirka 40 
my.   

 Tekniska data  

Torrhalt  Volymtorrhalt: 40  4%  

Densitet: 1,05 - 1,25 Kg/l beroende av kulör  

VOC: 4020 g/l  

Leveransviskositet: 70-100 Ku vid 23C  

Glansgrad (ISO 2813) Blank  
   

Lagring: Lagras torrt och vid rumstemperatur  

Lagringstid I oöppnad förpackning 12 månader  
   

Detta datablad är baserad på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om 
produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges 
färgfabrikanters allmänna leveransvillkor. 

För  senaste version av datablad kontakta oss eller hämta hem databladet på www.rotmotaverken.se 
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