
 

 

För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid  
på kvalité, hälsa och miljö.  
A 
Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den  
mest miljöanpassade formuleringen. Leta efter Green Propellant eller  
EcoLine-loggan för att hitta produkter med minsta miljö- och hälsopåverkan!  
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Spray Master AB | Fabriksvägen 2, Box 1050, 186 32, Vallentuna. Telefon 08 505 133 00 | info@spraymaster.se | www.spraymaster.se 

 

Välj produkter med våra gröna märkningar för att veta att du gör ett hållbart produktval! 

 

Bedömd av Byggvarubedömningen och mer information  
om bedömningen finns i Byggvarubedömningens  
Webtjänst. Se www.byggvarubeomningen.se  

Green Propellant  
by Mass Balance 360-funktion 

Segment Marker 

 

Artikelnummer 
Solida Kulörer 

65001 Röd 
65002 Gul 
65003 Grön 
65004 Blå 
65005 Orange 
65010 Vit 
65011 Svart 
65012 Klarlack 

Artikelnummer 
Fluorescerande  
Kulörer 

65020 Röd 
65021 Gul 
65022 Blå 
65023 Grön 
65024 Orange 
65025 Cerise 

Faroklass Se Säkerhetsdatablad 
Märkning Se Säkerhetsdatablad 

 
Marker Eco gen. II är en vidareutvecklad etanolbaserad snabbtorkande märkspray, med förbättrad miljö-, och  
hälsoprofil för entreprenörer inom bland annat Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Produkten har god synlighet 
och kan användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, berg, cellplast, gräs och grus mm. Ett nyutvecklat låsbart  
lock med alla funktioner i ett, gör produkten anpassningsbar för alla förekommande arbeten med märkning för  
utsättning, håltagning, grävarbeten, tunnelarbeten mm. Marker Eco är ett resultat av ett långvarigt utvecklingsarbete 
med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Skanska, Peab, NCC och JM  

Skaka burken någon minut tills kulorna blandat färgen väl. Upprepa gärna detta under arbetets gång.   
Produkten används för märkning både horisontellt och vertikalt och passar till förlängningshandtag 117004 (80cm)  
och Linjemarkeringsvagn 117112. 

Produktbeskrivning 

Märkningar 

Bruksanvisning 

Drivgas Green Propellant  
by Mass Balance 

Volym 500ml 
Förpackning  Levereras i kartong om 12st 
Torrhalt - 
VOC (Intervall 391-528g/L (Se MSDS under  

avsnitt 2.3) 
Skikttjocklek - 
Teoretisk sträckförmåga + 200m 
Markeringens hållbarhet Ca 12 månader 
Applikationstemperatur Idealisk över +5°C men fungerar 

även vid lägre temperaturer 
Torktid vid normal 
rumstemperatur 

2-6 minuter 
Torktiden är beroende av  
underlag och filmtjocklek 

Etanol av 100%  
förnyelsebart ursprung 

Tekniska detaljer        

 
 

 
 

 
 

Hälsa & Miljö 

 

Detta är en Green Propellant-produkt ur vårt EcoLine sortiment, vilket innebär att det genom massbalansprincipen  
säkerställs att motsvarande mängd drivgas i burken framställts av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt 
ursprung ger det beroende på gas en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40-90%.  
 
Huvudbeståndsdelen i färgen utgörs av etanol av 100% förnyelsebart ursprung, vilken klassificeras som en alkohol  
och är vattenlöslig med låg giftighet och med få kända negativa hälsoaspekter. Produkten doftar mindre än produkter 
med fossila lösningsmedel och går att av tvätta av från exempelvis händerna med tvål och vatten tillsammans med lite 
mekanisk bearbetning. Läs mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans på www.spraymaster.se, 
under avsnittet Kvalitet och Miljö. 

Anvisningar       

 

Lagring Lagra helst i rumstemperatur eller 
svalare. Skyddas mot direkt solljus. 
Tål att frysas 

Funktionsgaranti 36 månader om inget annat 
anges 

För identifieringsmärkning, vid exempelvis rördragning och byggarbete, markarbete, elektriska installationer för  
entreprenörer inom bl.a. Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. 

Användningsområde 

 

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att  
denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende 
miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se ww.bastaonline.se 


