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DECKSHIELD LINEMARKER QD 
 
 
En-komponent løsemiddelholdig merkemaling, beregnet 
for Deckshield systemet. 
 
Bruksområde 
For bruk på parkeringsdekker og annen oppmerking. Har meget 
god vedheft til en rekke underlag. F. eks. treverk, stål, betong, i 
tillegg til Deckshield Finish/Topcoat. 
 
Fordeler  

 Kort tørketid. 

 Enkel å påføre.  

 God slitasjemotstand 
 
Forpakning  
 
25  kg spann. 
 
Farger 
Hvit og Gul 
 
Forbruk 
 
( Tørrstoff = 44% ) 
0,3 kg/m² ( 4,0 m²/kg ) 
Våt filmtykkelse = 250 my 
Tørrfilmtykkelse = 110 my 
 
Linjebredde Løpemeter 
    50 mm     33,30 
  100 mm     16,7 
  200 mm       8,3 
 
Tekniske data 

  20 oC & 50% RF 
Klebefri etter 10 min. 
Gjennomtørr ‹ 20 min. 
Full belastning › 4 timer 
Overmaling › 4 timer 
 
Forbehandling 
Overflaten slipes og rengjøres, all forurensing fjernes for å få en 
tørr og støvfritt underlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Påføring 
Deckshield QD påføres med rull, pensel eller sprøyte. Ved 
sprøyting tynnes produktet med 5 - 10% Flowsolve tynner.   
 
 
Anbefalt temperatur i underlaget er 15-25ºC, dog ikke under 
10ºC. Temperaturen på underlaget må overstige ”duggpunktet” 
med 3ºC under påføring. 
 
Rengjøring 
Rengjør med Flowsolve tynner før produktet har tørket. 
 
Lagring og levetid 

Lagret tørt, uåpnet  ved 10 - 35 oC, holdbarhet vil være min. 12 

mnd. Sikre at produktet ikke lagres i temp. under 0 oC . 
 
Helse og Miljø 
Noen av komponentene i dette produktet kan være skadelige 
ved miksing og legging. Se de aktuelle HMS datablader , disse 
kan fåes ved henvendelse til  
Flowcrete Norway AS. 
 
Ytterligere informasjon  
Når andre produkter skal benyttes sammen med dette 
materialet må dette sjekkes med de teknisk datablad. Dette for 
å være sikker på at de er kompatible med hverandre. 
 
Flowcrete har et meget god teknisk og praktisk kjennskap som 
er bygget opp etter mange års erfaring. Vi er derfor glade for å 
kunne bistå enten pr. tlf. eller om det er et ønske å besøke vårt 
tekniske senter i Sandbach. 

 
 
 
PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK 
 
MERK 
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i 
denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende 
kunnskap og erfaring om produktene. All overstående 
informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og 
gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet 
må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for 
tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom 
produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller 
ved feilaktig utførelse. 
 


