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Brugsvejledning for Viaxi® primer som patron 

Følg de anbefalede procedurer i henhold til MSDS, mens du arbejder med Viaxi® primer. Bemærk, at der er 
en levetid på primeren. Du skal have den specielt egnede dispenser for at bruge Viaxi® primeren som patron. 

1. Viaxi® er beregnet til brug ved udlægning af PREMARK®/ DecoMark® (præfabrikerede termoplastiske
markeringer) på overflader uden bitumen (f.eks. beton, sten eller fliser).

2. Overfladen skal være tør og fejet ren for støv og snavs.
3. Overfladen skal være forvarmet, både for at fjerne fugt, men også for at fremskynde hærdelsen af Viaxi®

primer.
4. Sæt patronen i dispenseren og fjern beskyttelseshætten. Vedhæft derefter mixerenheden til patronen.
5. Fordel Viaxi® jævnt over hele det areal, som den præfabrikerede termoplastiske markering skal lægges

ud på. Brug en hård rulle til at fordele Viaxi®. Dermed undgås at rullen absorberer Viaxi®. Brug ca. 200
ml Viaxi® pr. m2. Vigtigt: undgå at Viaxi® fordeles udenfor området, hvor den præfabrikerede
termoplastiske markering skal lægges, da det kan være svært at fjerne fuldstændigt, uden at der
efterlades spor. Skulle Viaxi® komme udenfor området skal Viaxi® fjernes hurtigst muligt (Se vejledning
for fjernelse af Viaxi® - næste side), senest inden det er hærdet. Hærdet Viaxi® kan kun fjernes
mekanisk. Hærdet Viaxi® er yderst vanskeligt at fjerne, og det må forventes, at der efterlades afpræg.

6. Placer den præfabrikerede termoplastiske markering på den uhærdede Viaxi® primer. Varm let over hele
markeringen, så Viaxi® primeren begynder at hærde*. Brænd derefter den præfabrikerede
termoplastiske markering fast som ved en normal udlægning. Den øgede hærdning af Viaxi® primeren vil
nedsætte risikoen for misfarvning. Ved for intensiv brug af varme kan uhærdet Viaxi® primer trænge op i
overfladen og medføre misfarvning.

7. Den præfabrikerede termoplastiske markering skal lægges ud inden for 2 timer efter udlægningen af
Viaxi®.

8. Viaxi® skal hærde, før det klæber fuldt ud til overfladen. Tørre tiden er ca. 24 timer ved 20° C. Ved lavere
temperaturer er tørre tiden længere. Tørre tiden kan nedbringes ved at forlænge varme tiden i step 6.
Vent altid 1 time før trafikken igen kan kører over markeringen. Hvis markeringen er udsat for tung
og/eller drejende trafik, så vent yderligere før trafikken kan køre over. Når markeringerne er kolde kan
man lade fodgængere passere markeringerne.

9. Hvis der er materialer tilbage i patronen, skal du fjerne mixeren og sætte beskyttelseshætten på igen.
Kontroller at de to komponenter ikke er blandet i patronen. Du skal bruge en ny mixer ved næste
udlægning. Vigtigt: Placér ikke mixet Viaxi® og brugt udstyr (f.eks. maling ruller) i
kabinen/førerområdet af bilen.

* Tørre tiden på Viaxi® er afhængig af temperaturer. Ved højere temperaturer, både luft- og overfladetemperatur, hærder Viaxi®
primeren hurtigere og tørre tiden nedsættes. Varm aldrig direkte på Viaxi® primer.

Vejledning for fjernelse af Viaxi®

Følg de anbefalede procedurer i henhold til MSDS mens du arbejder/fjerner Viaxi® primer. 

Fjernelse af blandet Viaxi® (Uhærdet) 
1. Ved større spild af blandet Viaxi®, fjernes så meget som mulig med absorberende materiale – f.eks.

sand eller kattegrus. Mindre spild kan fjernes med en klud.
2. Viaxi® der er fordelt udenfor det ønskede område og/eller det sidste spildt Viaxi®, kan fjernes ved at

blødgører Viaxi® med en 15 % Eddikesyre eller acetone. Lad eddikesyren/acetone reagere med
Viaxi® i 5 minutter før det tørres væk.

3. Gentag trin 2 igen såfremt det skønnes nødvendigt.
4. Bortskaf affald som beskrevet i sikkerhedsdatabladet pkt. 13

Fjernelse af hærdet Viaxi®
1. Blødgør Viaxi® med 15 % eddikesyre eller acetone.
2. Fjern så meget Viaxi® som muligt med f.eks. en spartel og klud.
3. Resterende Viaxi®, kan forsøgs fjernes med højtrykrenser og/eller stiv børst f.eks. stålbørste.


