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Geveko Termoplastisk vegmerkemateriale. 
Dato og rev. nr.: 03.06.18 / 5 

 

Produktspesifikasjon, tekniske data 
Se vedlagte HMS dokumentasjon. 

 

Ettersyn/kontroll 
Dersom det ved ettersyn mangler deler av tidligere lagt produkt kan dette repareres ved at det 

skjøtes inn med nytt materiale. 

Fei og rengjør området hvor det skal skjøtes inn. Sørg for at det er tørt. 

Nytt materiale legges på plass med skope. 

Produktet må være avkjølt før det kan tråkkes eller kjøres på. 

 

Anvisninger for vedlikehold 

Geveko Termoplastisk vegmerkemateriale er produsert i et materiale som er standard 

for bruk på hardt belastede veier og parkeringsplasser Geveko Termoplastisk vegmerkemateriale er 

for ordinær veimerking og bygger 3 – 4mm i høyde. 

Dette medfører at det må utvises forsiktighet ved brøyting av områder hvor dette ligger. 

Brøyting bør foregå ved hjelp av lett utstyr og børste. 

Der hvor dette ikke er mulig, må det benyttes skjær med slitekant av gummi mot underlaget, 

for å unngå skader på materialet. 

 

Anvisninger for drift og vedlikehold 

Renhold 
Geveko Termoplastisk vegmerkemateriale er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt. 

Regn, snø og sol, samt at det blir tråkket på produktet gir nok slitasje til at produktet skal 

holde seg rent. Dersom det allikevel skulle sette seg forurensning som misfarger overflaten, 

kan det vaskes rent med vann, salmiakk og grønnsåpe. 
Flekker av asfalt, olje, maling etc. fjernes med White Spirit eller tilsvarende og vaskes med rent vann. 

Det kan ikke benyttes aceton holdige rensemidler eller rensemidler som er syrebaserte. 

 

Service 
A-Merking AS  

Industrivegen 74 

2072 Dal 

Tlf: + 47 63 97 39 20 
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Geveko Markings 

Viatherm® 29H 25 
1. PRODUKTBESKRIVELSE 

 
Bruk: 
 
ViaTherm® 29H 25 er et termoplastisk vegoppmerkingsmateriale 
som benyttes til håndlagt  utlegging av tverrgående oppmerking på 
alle typer veger, parkeringsplasser etc. hvor det kreves lang 
holdbarhet. 
 
Produktet er beregnet for professjonell bruk, og legges ut på 
asfalterte horisontale flater med håndleggerutstyr. 
 

 

 
Varenummer:  770026 
Farge:   Hvit 
Avstrøingsmateriale:  Avhenger av kontraktskrav 
 Dropon av type 850 – 180 MP 3/1 
 Dropon av type 850 – 250 GG 
 

2. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 
Rengjøring: 
 
Det er normalt ikke behov for rengjøring av overflaten. Dersom det oppstår sverting fra bildekk eller 
nærliggende asfaltering vil dette normalt forsvinne etter en viss tid med soleksponering og regn. Skulle 
det allikevel foretas rengjøring benyttes det rent, kaldt vann evt. med høytrykk. 
 
Ettersyn/kontroll: 
 
Kontroll av vedheft kan utføres ved utlegging mens materialet fremdeles er mykt. Kontroll av slitasje og 
skader fra vintervedlikehold i forhold til behov for remerking av overflaten utføres tidlig på året. 
 
Vedlikeholdlsinstruksjon: 
 
Ved remerking av overflaten benyttes ViaTherm® av samme type. Dersom overflaten er sterkt nedbrutt, 
eller vedheften til gammel oppmerking er mangelfull, anbefales det å mekanisk fjerne denne, f.eks. med 
høyytrkksvask eller fresing. 
 
For å oppnå optiomal vedheft til underliggende overflate kan det også være behov for å forvarme denne 
samtidig med at nytt material legges ut med en høyere temperatur for å sveise sammen gammel og ny 
oppmerking. 
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3. INFORMASJON ANG. DRIFT 

 
Forventet levetid uten reoppmerking: 
 
Levetiden vil variere i forhold til trafikkeksponering og annen fysisk belastning, f.eks. skader fra 
vintervedlikehold. 
 
Garanti og vilkår: 
 
Avhenger av utlagt tykkelse og trafikkforhold. 
 
Fuktbestandighet: 
 
Produktet påvirkes ikke av fuktighet etter utlegging. 
 
 

4. TEKNISK SERVICE OG INFORMASJON  

 
For detaljeret produktinformasjon henvises til bruksveiledning og sikkerhetsdatablad. 
 
Produsent/importør: Geveko Markings Norway AS 
Adresse:  Solgaard Skog 116 
Postnr. og sted: 1599 Moss 
Telefon:  +47 948 42 445 
Website:  www.geveko-markings.com 
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