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Produktbeskrivelse:  
Termoplastisk veimerkingsmateriale, Type I, hvit (Hybrid) 
 
Bruksområde: 
For alle horisontale markeringer på asfalt. Ved applisering på ikke bitumen-baserte overflater anbefales forbehandling med Thermo® 
Primer. 
 
Forbehandling: 
Underlaget skal være tørt, rent og fritt for støv før applisering. Overflatetemperaturen må være over duggpunktet for å forhindre dårlig vedheft. 
Når omgivelsestemperaturen er under 10ºC anbefales forvarming av overflaten. 
Eksisterende gammel veimerking (spesielt ikke - termoplast) fjernes, f.eks. v.h.a. høytrykksspyler eller fresemaskin, før applisering av 
ViaTherm® -materiale. Om det eksisterende materialet deler seg eller forekommer i altfor tykt lag, må det fjernes før ny applisering. Hvis det 
ikke er mulig å fjerne det, anbefales forvarming av det gamle materialet til en temperatur som garanterer feste mellom det gamle og det nye 
materialet, og / eller appliseringstemperaturen skal i så fall være 10 ºC høyere enn hva som anbefales i tabellen under, og ved behov skal 
Thermo® Primer brukes . Ikke appliser ViaTherm® på maling, kaldplast eller tape, om disse da ikke er så slitt at underlaget (veibanen) synes 
igjennom. 
 
Applisering: 
Applisering skal foretas med håndskope. Anbefalt tykkelse 3-4mm, forbruk 6-8 kg/m². Materialet er spesielt anvendbart som Type I 
markeringer. For å oppnå initial retrorefleksjon og friksjon, anbefales bruk av drop-on materiale. Underlaget skal være rent og tørt før 
applisering. 
 
Transport og lagring: 
Unngå å skade emballasjen. Beskytt åpnede forpakninger fra fukt og direkte sollys. Ikke press sammen materialet (maks. to paller på 
hverandre). 
 
Instruksjoner ved smelting av blokk eller granulat: 
Blokken skal omröres i minst 30 minutter etter at riktig appliseringstemperatur er oppnådd. Granulatet skal blandes i minst 45 minutter etter at 
riktig appliseringstemperatur er oppnådd. Ved smelting av større volum av pulver, kan nytt pulver tilsettes allerede smeltet materiale i en 
halvfull gryte. Dette gir et raskere smelteforløp og en mer kontinuerlig drift. I de tilfeller hvor emballasjen inngår i bindemiddelet (plastposer) 
skal dette slippes ned i smeltegryten og smelte fullstendig sammen med materialet.  
Varm ALDRI opp materialet til mer enn 215ºC. 
 
Anmerkning 1: Blandningstiden skal måles fra det tidspunkt som den siste fyllingen av materialet har nådd 
appliseringstemperaturen.  
Anmerkning 2: Dette materialet kan ikke blandes med ”Alkyd”- materiale. 
 
Rørehastighet:  
Under oppvarming og blanding skal rørehastigheten være maks. 30 rpm. Høyere hastighet påskynder nedbrytning av materialet og endrer 
viskositeten. Så fort materialet er klart for applisering bør rørehastigheten senkes til maks. 15 rpm. 

 
Appliseringstemperatur: Defineres som materialtemperatur ved selve appliseringen (ikke temperaturen i gryten)  

  
  
 
 
 
 
 

På grunn av det høye innholdet av glassperler skal temperaturen aldri overstige 215 ºC. Høyere temperaturer kan føre til 
sedimentasjon. Når omgivelsestemperaturen synker under 10ºC bør overflaten forvarmes. Ved reparasjonsmerking bør 
materialtemperaturen være så høy at den nye markeringen garantert fester seg på den gamle, ca. 10 ºC høyere enn temperaturen i 
tabellen over. 

Appliseringstemperatur C:  185  Veibanens temperatur C:  50 
 195  40  
 200  30 
 205  20 
 210  15 
 215  10 

 
Beredskap før applisering:  
Materialet må aldri holdes ved appliseringstemperatur i mer enn 6 t. Om materialet trengs å holdes varmt i mer enn 6 t. skal temperaturen 
reduseres til 150 ºC, men i maks. 18 t. (se ”varmestabilitet” under).  
 
Avstengning:  
Når varmen slås av på gryten skal røreverket holdes i gang inntil materialtemperaturen har kommet under 130 ºC. 
Varmestabilitet:  
Materialet er utviklet og testet for å være stabilt under oppvarmings- og appliseringstiden. Materialet beholder sine egenskaper i 6 t. ved de 
anbefalte temperaturene over. Overoppheting og altfor høy rørehastighet forandrer materialet slik at det ikke oppnår den opprinnelige 
spesifikasjonen lenger. Materialets flammepunkt bør passes på og oppvarming til over 215ºC må ikke skje (Se ViaTherm® MSDS)  

 

Referanser: ViaTherm® TDS och ViaTherm® MSDS 
 


