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DEGADUR® 530 
 

 

Mediumviskøst, methacrylatharpiks til fremstilling af elastisk to-komponent toplak på DEGADUR® 332 eller 
DEGADUR® 420 belægninger, indendørs og udendørs. 
 
DEGADUR® 530 er en toplak især til udvendig anvendelse med yderligere forbedret UV- og aldring 
modstand. 
 
Degadur® 530 er en passende toplak i fryseri- og kølerum, lastskibe og andre overflader, der udsættes for 
varme, sol og kulde som balkoner mv. Anvendes også som primer på manglende underlag. 
 

Den samlede mængde katalyseret DEGADUR® 530 hældes fuldstændigt på belægningen og fordeles ved hjælp 
af et gummiblad, hvis overfladen er forberedt. I tilfælde af glatte overflader skal gummibladet finjusteres (1 mm 
tænder). 
For at opnå bedst hærdning er det nødvendigt at anvende DEGADUR® 530 med en mindste tykkelse på ca. 0,4 
mm (400 g / m²) hver arbejdsgang. For at sikre den rigtige skridmodstand og for at undgå gulning og flassing kun 
maksimalt ca. 0,8 mm (800 g / m²) skal påføres. 

 

Alle Degadur™ produkter er hærdet med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er 

referenceværdier. Hærdermængde for Degadur® 530 i vægtprocent: 

Temperatur (°C) Hærder (vægt-%) Potlife (min) Hærdetid (min) 

5 3,5 ca 35 ca 70 

10 2,5 ca 30 ca 60 

15 2,0 ca 30 ca 50 

20 1,5 ca 20 ca 40 

30 1,0 ca 16 ca 30 

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. 

Hærdemængde for en blandning af 6,7 kg / 7L Degadur® 530: 

Temperatur (°C) Hærder (gram) Potlife (min) Hærdetid (min) 

5 235  ca 35 ca 70 

10 168 ca 30 ca 60 

15 134 ca 30 ca 50 

20 100 ca 20 ca 40 

30 67 ca 16 ca 30 

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt 
disse værdier i det gældende arbejdsmiljø. 
 

For at undgå forskellige farveresultater og for at få en tilstrækkelig hærdningsproces anbefales det ikke at anvende 

DEGADUR®530 under direkte sollysforhold. 
 

Brug effektiv luftventilation for at sikre en sikker overfladebehandling. På grund af den termoplastiske karakter af 
MMA-belægninger sorte dækmærker (glidemærker) kan vises fra gaffeltrucks. 

 


