
Област на примена:

АДИНГМАРКЕР
Висококвалитетен премаз произведен на акрилатна основа, 
за обработка и обележување на бетонски и асфалтни површини

Својства:

еднокомпонентен премаз;
добра адхезија за подлогата; 
нетоксичен - не содржи растворувачи;
отпорен на раствори на соли и минерални 
масла; 
бактериолошки отпорен;
водоотпорен;
отпорен на атмосферски влијанија;
отпорен на абење; 
UV стабилен; 
достапен во повеќе бои;
едноставна и брза изведба; 
лесен за одржување;
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Технички проспект
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ИАдингмаркер е наменет за обележување на  

сигнализација и за декоративна и заштитна подна и 
ѕидна завршна обработка на бетонски,  
малтерисани и асфалтни површини. Се користи на 
позиции изложени на атмосферски влијанија, за 
позиции со лесни механички оптоварувања, како 
што се подни обработки во магацини, гаражи, 
индустриски објекти, рекреативни спортски терени, 
завршни фасадни обработки кај малтерисани 
површини, цоклиња на објекти  и сл.  

Технички карактеристики: Метода Декларирана вредност

Изглед Обоена пастозна смеса

Еластичност на премазот

-

Густина 

Време на сушење
на 20ºC 

Без појава на пукнатини 
и лупење

EN ISO 2811-1 (1500 ÷ 1550) kg/m³

 на допир (30 - 35)min

Сјај мат-

ISO 9117-3 
целосно (6-8) h

Отпорност на мраз и соли
Без појава на пукнатини и 
одлепување од подлогата

Својства

Временски период 
помеѓу два слоја ºC на 20 8h

Сува материја EN ISO 3251 63-67%

 Tehni~ki karakteristiki:

-

-

EN 13687-1 

Припрема на подлога
Подлогата треба да биде цврста, сува, чиста, 
обезмастена,  обеспрашена, без присуство на 
кондезнат и со максимална влажност од 7%. 
Адингмаркер е тенок премаз и за да се добие добар 
декоративен завршен изглед, потребно е 
завршната обработка на подлогата да биде со 
фина текстура. Оптималната температура на 
површината на која се изведуваат работите треба 

о ода биде во граници од  +5 С до +35 С, при 
релативна влажност на воздухот од 65%.   
Асфалтна подлога
Асфалтот на кој се нанесува премазот треба да 
биде здрав, сув, чист и обеспрашен. Обеспра-
шувањето на подлогата треба да се изведе со 
воздух под притисок.

Методологија на изведба:
Нова бетонска подлога
Бетонот треба да биде одлежан 28 дена, да е со 
минимална јакост на притисок од 25 МРа. 
Цементното млеко, остатоците од малтер, боја и 
масло треба да се одстранат механички или со 
употреба на хемиски средства. Завршно подлогата 
треба да се обеспраши со индустриска 
правосмукалка. 
Стара бетонска подлога
Здрава и чиста подлога е главен предуслов за 
постигнување на одлична атхезија. Како и кај 
новата бетонска подлога, отстранувањето на 
цементното млеко се врши по механички пат. 
Пенетрирани маснотии и нечистотии во подлогата 
треба да се отстранат со детергенти или 
специјални препарати за таа намена. Доколку 
постојат оштетувања на подлогата, тие треба да се 
санираат со соодветни материјали за санација.



Пакување:

Адингмаркер                  пластични канти: 5 и 25 kg 
Прајмер В             пластични канти: 1, 5, 10 и 20 kg

Складирање:
оВо оригинално пакување, на температура од 5 С до 

о35 С и заштитен од директно влијание на сончеви 
зраци. Рок на употреба: 9 месеци.

Потрошувачка: 

Одржување:

Прајмер В                                      0,15-0,25 kg/m²
Адингмаркер                за два слоја 0,40-0,50 kg/m²
                                      за три слоја 0,50-0,60 kg/m²

Долговечноста на подот зависи од правилното 
одржување на подот. Подот обработен со 
Адингмаркер вообичаено може да се чисти со 
машини со ротациони меки четки со детергенти што 

осе растворени во вода или со топла вода до 30 С.

Стандардни бои:

RAL1001; RAL1003; RAL1004; RAL1011; RAL1015; 
RAL1018; RAL1023; RAL1037; RAL2000; RAL2008; 
RAL3001; RAL3012; RAL3016; RAL3020; RAL4001; 
RAL5003; RAL5010; RAL5012; RAL5024; RAL6010; 
RAL6018; RAL6019; RAL6021; RAL6028; RAL6033; 
RAL7004; RAL7006; RAL7015; RAL7023; RAL7032; 
RAL7035; RAL7042; RAL7043; RAL7046; RAL8004; 
RAL9002; RAL9003; RAL9004; RAL9017

Забелешка: Останатите RAL бои можат да се 
изработат при минимална порачка од 90kg. 

Подлога со постоечки премаз
Адингмаркер може да се нанесува на подлоги со 
постоечки премаз, само доколку премазот, кој бил 
користен претходно е доволно цврст и стабилен. 
Кај овие подлоги, пред нанесувањето на новиот 
премаз, треба задолжително да се испита 
адхезијата помеѓу постоечкиот премаз и подлогата 
за да се утврди дали овие слоеви можат да бидат 
соодветна подлога за новиот премаз. Доколку 
атхезијата е слаба, тогаш старите слоеви од боја 
треба задолжително да се одстранат по механички 
пат. Доколку адхезијата на постоечките слоеви од 
боја со подлогата е добра, препорачуваме таа 
површински да се обработи со шмиргла, да се 
обезпраши по сува постапка, а потоа да се 
изработат пробни полиња, каде на одредена 
површина ќе се нанесе новиот слој на боја. 
Вградување
Пред вградувањето на Адингмаркер, подлогата 
која се обработува треба да биде премачкана со 
Прајмер В, 30 минути (на температура од 20°С) 
пред нанесување на завршната обработка од 
Адингмаркер, при што несмее да се дозволи 
нејзино целосно сушење пред нанесувањето на 
завршната обработка. Прајмерот се нанесува со 
четка, ваљак или машински со безвоздушна 
(аirless) пумпа. Кај подлоги со голема порозност, 
може да се појави потреба и од повторно 
прајмерирање.
Адингмаркер се нанесува во 2-3 слоја, со 
сувослојна дебелина на еден слој од 150-200µ. 
Првиот слој од Адингмаркер се разредува со 10% 
чиста вода, по што смесата се меша со бавно 
мешање до потполна хомогенизација. При 
разредувањето на материјалот, треба да се 
внимава да количината, која ќе биде разредена 
одговара на потребната количина за нанесување 
на еден слој на површината за обработка. Вториот 
и третиот слој се нанесуваат со разредување до 
5%. Временското растојание на апликација помеѓу 
слоевите, на температура од 20°С изнесува 8 часа. 
Обработените површини треба да се заштитат од 
силен провев, дожд, мраз и прашина во период од 
24-48 часа. Температурата на подлогата при 
апликација треба да биде поголема од 5°С.
Машинско нанесување со безвоздушна пумпа: 
- притисок (150-200)bar
- дизна (млазница) 6.35; 7.45; 8.45
- агол на прскање под прав агол во однос на : 
подлогата и на растојание од 20-40см
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Чистење: 

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по 
употреба.

Опасност по здравјето: Производите содржат реактивни состојки кои во неврзана состојба делумно штетно влијаат на здравјето. Да се 
користи соодветна заштитна опрема. Во случај на прскање на кожата или во очите потребно е плакнење со чиста проточна вода. Доколку 
се проголта, потребно е да се побара медицинска помош.
Пожар: Адингмаркер е незапалив.
Чистење и депонирање: Чистењето неврзани остатоци од Адингмаркер е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се 
депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.
Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна 
примена на соодветна опрема.

Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р.Македонија, ading@ading.com.mk,
Тел: + 389 / 02 2034 840,  2034 822, Факс: + 389 / 02 2034 821 www.ading.com.mk


