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Anvendelsesområde 

ABRATEX FLEXCOAT er en specialudviklet ”to i én”- farve til behandling af udvendige overflader. 

Malingen er opbygget af en speciel gummiemulsion og akrylat med højt tørstofindhold, hvilket bevirker, at den kan 
anvendes både som tyndlagsmaling og tykfilmsmaling.  

ABRATEX FLEXCOAT er vandbaseret. 

Egenskaber 

ABRATEX FLEXCOAT fungerer udmærket på metal/blik, galvaniseret metal (uden kromatering), tagpap, eternit,  
plastisolering, beton og tidligere udvendig malede overflader etc., også på overflader der tidligere er behandlet med 
asfaltprodukter.  

ABRATEX FLEXCOAT giver udmærket rustbeskyttelse og produktet fungerer godt i agressive miljøer som fx. 
svømmebassiner. 

Påføring 

Før maling skal underlaget være renset for løs maling, smuds og fedt. Blanke overflader slibes med f.eks. Scotch-
Brite.  Rene, galvaniserede overflader uden kromatering kradses op, Aluzink/metal skal altid kradses op. 
Ny og gammel beton, skal være gennemtør inden påføring af ABRATEX FLEXCOAT.

Svømmebassin
På sugende underlag som rå beton, skal der primes med ABRATEX FLEXCOAT fortyndet med 30% vand.
ABRATEX FLEXCOAT påføres derefter 2 fyldige lag, minimum 0,6l pr. m2 totalt. Hvis der er indtrængende fugt 
fra ydersiden af bassinet, kan dette stoppes med Heydi K11 fugtmembran.
Der skal altid påføres 2 gange.

Konstruktionen skal være helt tør, indtrængende fugt fra ydersiden kan medføre blæredannelser, og at 
malingen skaller af. Foretag eventuelt en fugtmåling inden påføring.

Tørretid inden påfyldning af vand: min. 2 uger.

Forbrug
På metal beregnes 1 liter at række til 4 m2 pr. påføring. På stærkt sugende underlag øges mængden.  På sugende 
underlag skal farven fortyndes med ca. 30 % vand ved første påføring. 

Tekniske data: 

Forpakning: Spand a 10 l 
Standardfarver: Hvid, Himmelblå (RAL 5015), andre farver på bestilling, mod tillæg i prisen. 
Densitet:  1,39 g/cm3 
Strækevne: 3-4 m2/l i Svømmebassin 10 l rækker til ca 16 m2
Opløsningsmiddel:  Vand


