Thermoline
Voorgevormd thermoplastisch lijnen- en symbolensysteem voor
permanente weg- en loodsmarkeringen

De Thermoline producten combineren de
lange levensduur en uitstekende
aanhechting van thermoplast met
gebruiksgemak. Ze zijn ontworpen voor
wegen, loodsen, trottoirs, parkeerplaatsen
en alle plaatsen met zwaar verkeer.

De buitengewoon duidelijke, scherp
afgebakende markeringen zijn binnen
enkele minuten overrijdbaar.

De lijnen worden geleverd in een lengte van
1 meter om eenvoudig aan te kunnen
brengen. De lijn of het symbool wordt op de
ondergrond gelegd en verhit met de
Thermoline Gasbrander.
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•
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Zowel binnen als buiten te gebruiken.
De lijnen en symbolen zijn voorgevormd
– snijden is niet nodig
Snel aan te brengen – kan door één
persoon worden gedaan
Gebruiksklaar binnen enkele minuten
Duurzame, flexibele, permanente
markeringen

ANDERE VERKRIJGBARE LIJNMARKERINGSPRODUCTEN

Epoxyline – een zeer
slijtvaste lijnmarkeringsverf
met uitstekende
duurzaamheid.

Trafficline – Een krachtige
acrylaatverf voor asfalt, teer
en beton.

Tapeline – Snelle,
effectieve lijnmarkering die
eenvoudig aan te brengen
en zeer zichtbaar is.

Safety Tapes –
langdurige,
zelfklevende antislip
tapes.

Conformable Safety
Tape – aan te brengen
op profielmetaal, laddersporten, geprofileerde
plavuizen, enz.

Thermoline
Dit markeringsysteem kan op
de meeste oppervlakten zoals
beton, teer, asfalt en metaal
worden aangebracht.
De Thermoline Gasbrander
wordt aangedreven door een
standaard propaangasfles (niet
verkrijgbaar bij Gibac®
Chemie).
Verpakking
Lijn 1 m x 100 mm breed
- verkrijgbaar in wit of geel, in
pakken van 10 en 50.
Invalide symbool 1 m x 1 m
- verkrijgbaar in wit of geel.
Rechte pijl 2 m x 100 mm
breed
- verkrijgbaar in wit.
Linkse pijl 2 m x 100 mm breed
- verkrijgbaar in wit.
Rechtse pijl 2 m x 100 mm
breed
- verkrijgbaar in wit.
Voorbereiding van de
oppervlakte
Alle stof, vuil, losse en
afgebladderde deeltjes
verwijderen. Vet en olie kunnen
met Bio-D, een oplosmiddelvrij
ontvettingsmiddel, worden

verwijderd. Geen ontvetter met
oplosmiddel gebruiken.
Nieuw beton dat minder dan 3
maanden gebruikt is, moet
geschuurd worden of met de
staalborstel worden bewerkt
om eventuele cementmelk,
enz. te verwijderen.
Aanbrengen
De oppervlakte moet gedroogd
worden en tot ten minste 150ºC
met de Thermoline Gasbrander
worden verhit. De Thermoline
markering onmiddellijk op de
voorverwarmde oppervlakte
plaatsen met de blootgelegde
druppelkant bovenop. Met de
Thermoline Gasbrander
verhitten door een draaiende
beweging over de markering te
maken. Oppassen dat de
oppervlakte niet wordt
verbrand.
De markeringen kunnen tijdens
het verhitten opborrelen of van
kleur veranderen (geel wordt
een beetje donkerder en wit
wordt lichtgeel). Dit is redelijk
normaal en geeft aan dat de
juiste temperatuur is bereikt
voor het verkrijgen van goede
aanhechting. De markering
neemt na afkoeling zijn gewone
kleur weer aan.
De volledige markering
verhitten om voor een totale

hechting aan de ondergrond te
zorgen. De randen van de
markering met de brander
nalopen om zeker te zijn van
een grondige hechting. De
Thermoline markering zal snel
afkoelen en harden. Na slechts
enkele minuten kan er weer
overheen worden gereden. De
verhardingstijd kan met koud
water worden versneld.
Bestellen
U kunt dit product telefonisch,
per fax of via www.gibac.nl
bestellen bij Gibac® Chemie
B.V.
Alle producten worden verkocht
en geleverd volgens onze
algemene
verkoopvoorwaarden.
Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak
vragen over andere dan in
deze productinformatie staande
gebruiksmogelijkheden voor
Watco producten.
Ondanks dat Gibac® Chemie
B.V. altijd een zo goed en
volledig mogelijk advies geeft,
stellen wij ons niet
aansprakelijk voor de
resultaten van zulke
uitkomsten, tenzij deze
goedgekeurd en schriftelijk
bevestigd zijn door Gibac®
Chemie B.V.
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