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Montering av Decomark® 

 

DECOMARK®- er prefabrikkert termoplast som er et brukervennlig system med hensyn til 

oppmerking. 

Montering er enkelt og raskt og krever ingen maskiner eller andre avanserte og dyre hjelpemidler - 

alt du trenger er en gassbrenner og en kost. 

 DECOMARK® er laget for å legges på asfalt- og bitumenflater, men kan også brukes på andre 

overflater. 

Montering på asfalt: 

1. Fei underlaget grundig med en kost eller med trykkluft. 

2. Merk plasseringen av DECOMARK®. 

3. Fjern eventuell fuktighet fra asfaltflaten med gassbrenneren. 

4. Plasser DECOMARK® med glatt side ned. 

5. Start oppvarmingen av materialet og flytt gassbrenner kontinuerlig og langsomt. Når materialet 

koker på samme måte som når man koker risengrøt gjøres det korrekt. Ikke hold flammen rolig på et 

sted, la flammen hele tiden være i bevegelse.  Flytt gassbrenneren frem og tilbake over merket med 

jevne, rolige bevegelser til materialet blir flytende. Blir materialet brunt har man flammen for nært, 

øk avstanden mellom flamme og materialet, vær tålmodig. Får man brune flekker vil disse forsvinne 

av seg selv etter en tid bruk. 

 Installasjonen er ferdig når alle varmeindikatorene (de små hakkene») i overflaten av materialet er 

helt forsvunnet. 

7. Kontroller installasjonen etter at installasjonen er fullført. Ta en kniv eller skrutrekker og lag et 

snitt i materialet som en vinkel, løft opp «vinkelen» Sitter det ikke asfalt på undersiden eller at det 

ligger termoplast fast på underlaget, er merket ikke smeltet god nok. 

Legge ut på betong, stein og gammel asfalt: 

1. På betong, stein og gammel asfalt er det nødvendig å bruke DECOMARK® primer eller Viaxi® 

primer for optimal vedheft. Påfør primeren på vegflaten og la den tørke grundig før du legger 

DECOMARK®. Les instruksjonene på emballasjen til primeren. 

2. Resten av oppsettet vil løpe som nevnt ovenfor. 

For en mer detaljert instruksjon av DECOMARK®, vennligst se Installasjonsbeskrivelse som følger med 

i hver pakke.  

Beskrivelse kan også ses på: https://www.youtube.com/watch?v=Nrl-dXM6u7o&t=21s  

Installasjonshåndboken på flere språk kan også ses eller lastes ned her: 

https://geveko-7ce2.kxcdn.com/fileadmin/root/common/pdf/manuals/DECOMARK_Manual_all.pdf  
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