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Produktdatablad 

Produktbeskrivelse 

Matacryl® STC Pigmented er en mellemviskos, fleksibel, UV-bestandig pigmenteret 2-komponents 
hærdeplast, der er baseret på metylmetakrylat (MMA).  

Anvendelsesområde  

Matacryl® STC Pigmented bruges som en fleksibel toplak på Matacryl®-systemer til at forbedre 
den generelle bestandighed og farvesammensætning. 
For at øge slidstyrken skal Matacryl® Topcoat påføres. 

Miljø og sundhed 

Passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller skal bæres ved blanding og påføring af Matacryl® 
STC Pigmented. Hvis produktet kommer i øjnene, skal du skylle øjnene længe og søge læge. Hvis 
du får produktet på huden, skal den straks vaskes med sæbe og vand. Arbejdstilsynets forskrifter 
vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger 
mod luftforurening m.v. skal følges. 
 

Matacryl® STC Pigmented er brandfarlig. Produktet skal holdes væk fra åben ild og alle former for 
antændelseskilder, og der må ikke ryges.  
 

Yderligere information findes i sikkerhedsdatabladet til Matacryl® STC Pigmented. 

Blandingsforhold/påføringstemperatur 

 
Temperatur   Matacryl® Katalysator i vægt til 20 kg  

 30 °C     1 %  
 20 °C     1,5 %  
 10 °C     2,5 %  
   0 °C     3 % 
-10 °C     5 %  

Påføring 

 

Forarbejde 

Underlaget, som skal toplakeres, skal være tørt, rent og fri for støv og andre urenheder. 
 
Blanding 

Før brug skal Matacryl® STC Pigmented blandes godt for at få en jævn fordeling af paraffinen i 
produktet, før katalysatoren tilsættes iht. ovenstående tabel. 
 
 
 

mailto:info-dk@cpg-europe.com?subject=FC-Web%20Contact


            

                              

   

 

 
 
Påføring 

Når katalysatoren er blandet i, hældes Matacryl® STC Pigmented ud på gulvet i en stribe og 
fordeles med en rulle eller gummiskraber og rulle.   
Forbrug: mellem 0,3 og 1,0 kg/m² afhængigt af belægningens struktur.  
 
Bland små portioner for hele tiden at arbejde med frisk materiale og derved undgå eventuel 
blæredannelse i toplakken.  

Åbentid 

Det færdigblandede produkt skal anvendes inden for 15 minutter ved 20 °C. Ved højere temperaturer 
forkortes tiden.  

Hærdetid 

Kan betrædes efter ca. 60 minutter ved 20 °C. 
Kan betrædes efter ca. 90 minutter ved 20 °C. 
 

Farve 

Pigmenteret 

Tørstofindhold 

Ca. 100 % 

Vægtfylde 

Ved 25 °C 1,10 kg/liter 

Opbevaring 

6 måneder i ubrudt emballage.  
Opbevaringstemperatur mellem 15 °C og 20 °C 
 

Emballager 

Produktet leveres i følgende emballager: 
20 kilo 
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