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Akva Super 
 

 

Användningsområden: Vattenbaserad rostskyddspigmenterad grundfärg för 
metallytor. 

 

Tekniska data 
 

Färgtyp: Akryl Förtunning: Vatten 

Bindemedel: Akrylatemulsion Rengöring: Vatten 

Volymtorrhalt: 42±1 Kulör: Grå 

Densitet: 1,19 Glans: Matt 

Appliceringsmetod: Sprutmålning, 
pensel 

VOC: 54 g/l 

 

Täckförmåga 

Filmtjocklek Teoretisk sträckförmåga 

 våt torr  

Appliceringsintervall 120-50 μm 50-20 μm 22,4 - 8,4 m²/l 

Normal 95 μm 40 μm 11,2 m²/l 
 
Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och förhållanden samt form 
och grovhet på ytorna. 

Torktider 

Vid 50 μm + 10 °C + 23 °C + 35 °C 

Dammtorr 2 h  1 h 0,5 h 

Klibbfri 4 h  3 h 2 h 

Övermålningsbar 18 h  12 h 8 h 
 
Tork- och övermålningstider beror på filmtjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet 
samt luftväxlingen. 
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Målningsanvisningar 

Förbehandling Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom 
emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och 
avlägsna damm före applicering. 

Rostiga ytor: 
Stålborsta till minimum St2 (ISO 8501-1:2007). Grundmåla rostiga 
ytor med Isotrol Klarlack Grund. Torka bort överflödig färg. 

Målade ytor: 
Kontrollera befintliga färgskikt (ISO 4628-1 till ISO 4628-6). Reparera 
eventuella skador i färgen (ISO 12944-4) eller grundmåla ytan med 
Isotrol Klarlack Grund. 

Passiviserad förzinkad plåt: 
Är inte anpassad för målning. Fabriksgrundad plåt bör istället 
användas i dessa fall alternativt ska passiviseringsskyddet helt 
avlägsnas medels scotch brite. 

Grundfärg - 

Täckfärg Pansaari Akva, Abratex Flexcoat 

Applicering Sprutmålning med högtryck eller konventionell spruta eller 
penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. 
Maskinomrörare rekommenderas. Spädning skall dokumenteras. 

Målningsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall 
luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C eller 
överstiga + 35°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. 
Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. 

Skyddsföreskrifter 

 

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad för 
produkten finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är 
förknippade med användningen samt information om vilka 
skyddsåtgärder som bör vidtas. Säkerhetsdatablad kan erhållas på 
begäran av Introteknik AB 

Enbart för yrkesbruk. 
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