
PRODUKTINFORMASJON
Plexidekk® er en høykvalitets to-komponent, selvutjevnende og løsemiddelfri MMA resin for belegning av asfalt- og betongdekke. 
Plexidekk® benyttes som områdemerking på asfalt, farging av sykkelfelt, sykkelbokser, bussholdeplasser, parkeringsplasser, 
fotgjengeroverganger og all annen oppmerking på asfalt. 

BRUKSMÅTE
Plexidekk® benyttes på asfalt som 1 lags system eller 3 lags system. 
Langsgående oppmerking som regel som 1 lags system med Bauxitt 0,8-1,4mm. 
Ved tverrgående oppmerking som 3 lags system med Bauxit 1-2mm eller 1-3mm, avhengig av ÅDT.

Underlag: Underlaget må være tørt og det må kostes godt slik at løs sand, grus, løv osv da dette forhindrer 
heft. Underlaget må også være fritt for olje, fett, vann, maling, vokser og andre løsemidler og 
impregneringer. Ny asfalt bør herdes i minimum 30 dager før Plexidekk® legges. Se også egen 
tabell for duggpunkt. 

Påføringsmetode: Gummisvaber og rulle

Oppbevaring: Plexidekk® lagres utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlig avfall. 
Plexidekk® lagres uten direkte sollys. 

Innemiljø / emisjon: Produktet gir ingen emisjon. Underlag og forarbeid før behandling vil påvirke total emisjonen for 
ferdig behandlet overflate. MetylMetacrylat har en kraftig lukt av monomerer før herdet produkt. 
Ved installasjon sørg, for god tilgang på oksygen. Ved manglende oksygen kan det dannes en tyn 
film med parafin på toppen under herding. 

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA
Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad. Ta kontakt for info.

VEDLIKEHOLD

Renhold: Plexidekk® er vaskbart når den er ferdig herdet. Det er ikke åpne porer slik at det enkelt kan 
spyles med vann for å få bort smuss fra trafikk. 

Reparasjon: Plexidekk® oppnår kjemisk binding til det gamle belegget. Ved påføring sørg for at løs sand/
grus fjernes og at det er tørt før nytt belegg påføres. Reparasjoner og skader må utbedres 
med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet 
hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker 
fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme 
produkt som tidligere. 

AVFALLSHÅNDTERING
Produktet behandles etter forskrift om spesialavfall. 

FORVALTNING, DRIFT 
OG VEDLIKEHOLD

www.plexidekk.no



TEKNISK SPESIFIKASJON
Plexidekk® består av metylmetacrylat, utviklet for områdemerking og veimerking på asfalt og betong. 
Ved arbeid på betong skal Degadur 112 primer benyttes. Det anbefales at installasjon gjøres av erfarne og godkjente installatører.
Ved korrekt installasjon vil vi oppnå friksjon på 0,8-0,9 SRT.

ANVENDT FARGE OG SYSTEM
På dette feltet kan fargekoder/ nummer eller navn settes inn:

System:

Tilslag: 

Farge:

Vær og temperatur:

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn: 

Adresse: 

Telefon: 

Dette produktdatabladet er laget ut fra produsents tekniske beskrivelse og laboratorieprøver. Plexidekk® kan betraktes som 
halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll så vi kan ikke garantere annet en kvaliteten på råvaren. 
Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring mm.

Produsent: Harald Mathisen AS
Frysjaveien 33 E, 0884 Oslo


