
 

2 Componenten wegdekbekleding
Indascryl is een koud verwerkbare twee componenten 

wegdekbekleding. Deze koud verwerkbare coating wordt veelal 

gebruikt om veiligheidszones, voetpaden, parkeerplaatsen of 

fietspaden te markeren. Indascryl is een slijt- en slipvaste coating 

die bestand is tegen zware verkeersbelasting. De coating is 

makkelijk verwerkbaar en kan op veel plekken toegepast worden.

Aanbrengen Indascryl coating
 

1. Voorbereiding

Zorg dat de ondergrond droog en schoon is. Alvorens Indascryl ver-
werkt wordt dient er eerst de hechtprimer Indasprim op het opper-
vlak aangebracht te worden. Dit is alleen nodig bij oud asfalt, beton, 
houten of metalen ondergronden. Bij nieuw asfalt kan er zonder 
primer gewerkt worden.

2. Verwerking Indasprim

Indasprim kan vrij eenvoudig aangebracht worden met een roller 
of kwast. Na het aanbrengen moet de Indasprim drogen voordat er 
Indascryl op aangebracht kan worden. Dit duurt ongeveer 15 min bij 
20 graden Celsius.

Verbruik van Indasprim: 100-150 gram/m2
 

3. Verwerken Indascryl

Meng de bijgeleverde poeder met de hars in het blik. Dit kan het 
best gemengd worden met een elektrische menger. Breng vervol-
gens onmiddellijk de coating aan met behulp van een rubberen 
wisser.

Verbruik van Indascryl

Om een optimale stroefheid te behalen kan Indascryl het beste 
in meerdere lagen aangebracht worden. Vooral bij open onder-
gronden en zwaar wringend verkeer zijn meerdere lagen aan te 
bevelen.

Verbruik bij meerdere lagen: 1,5 – 2 kg/m2
Verbruik bij één laag: 2-3 kg/m2
Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond.

Voordelen:
√  Geschikt voor zwaar wringend verkeer
√  Goed rendement bij aanbrengen
√  Uniforme afwerking
√  Goede aanhechtingseigenschappen

Kleuren

Rode coating voor bijvoorbeeld fietspaden is standaard verkrijgbaar 

in RAL 3009.

De volgende klanten gaan op bestelling:

Geel RAL 1012 of 1023

Vuurrood RAL 3000

Blauw RAL 5015

Groen RAL 6024

Zwart RAL 9017

Let op: voor deze kleuren geldt een minimale afname van 200kg. 

 

Ondergrond

Indascryl is op diverse ondergronden toepasbaar. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan asfalt, beton en metaal. Wel dient het oppervlak 

van te voren behandeld te worden met Indasprim om een optimale 

hechting te verkrijgen. Op krimpende en uitzettende ondergronden 

kan de coating gaan scheuren.
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