
TDS af dato: 03.02.2009 
 

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 
 
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne  
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 

 
 

Easyline Edge®  
 
Permanent afstribningssystem/opmærkning  
 
Produktbeskrivelse: Easyline Edge® er en hurtigtørrende og meget slidstærk trafikmaling. Easyline Edge® varemærket står for 
overlegen kvalitet såvel inde som ude. Gennem avanceret maleteknologi og speciel designet påføringsudstyr er Easyline Edge® 
det absolut bedste produkt på markedet. 
 
Den patenterede Easyline Edge® applikator sikrer en præcis og ultra skarp liniemarkering. 
 
Egenskaber og fordele: 
• Fingertør efter ca. 10 min. 
• Ekstrem slidstyrke 
• Fremragende dækkeevne. 
• Velegnet såvel udendørs som indendørs 
• Resistent over de fleste kemikalier herunder benzin. 
• Til veje, parkeringspladser, lagergulve mm. 
 
Anvendelse: Easyline Edge® anvendes til permanent afstribning og opmærkning af parkeringspladser, truckgange, flugtveje, 
lejepladser, skolegårde, fabrikshaller, sikkerhedsområder mm. 
 
Overfladen skal være ren og tør inden påføring. 
 
Produktet er meget rengøringsvenligt. 
 
Tekniske og fysiske data: 
 
Farver:  Gul (ral 1023), hvid (ral 9016), rød (ral 3020), blå (ral 5017), grøn (ral 6024), orange (ral 2009), sort (ral 9017), 

grå (ral 7045) 
 
Størrelse: 750 ml spraydåser 
 
Tørre tid (20°C): Fingertør: 10 minutter 
 Overfladetør: 30 minutter 
 Gennemtør: 70 minutter 
 Trafiktør: 24 timer 
 Kemikalieresistent efter 7 døgn 
  
Base: Modificeret epoxy estere en-komponent 
 
Temperatur: Kan påføres temperaturer mellem 5 og 30°C 

 
Rækkeevne:  Afhængig af underlag og lagtykkelse, typisk 50 – 75 meter ved 5 cm stribebredde. 
 
Glans: Halvblank 
 
 
 
Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.  
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Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg 

Tlf.: +45 86 82 64 44 
e-mail: salg@rocol.dk 
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