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Vista Wegenverf-Spray 
Vista Wegenverf-Spray is een synthetische wegenverf in een spuitbus, welke zeer snel droog en beloopbaar is en in een vijf tal 
verschillende kleuren verkrijgbaar. 

 
 
Toepassing 

 Beton 

 Asfalt 

 Tegels 
 
Eigenschappen 

 Snelle droging  

 Snelle doorharding (na 1 uur met autobanden belastbaar) 

 Hoge slijtvastheid 

 Niet verzepend 

 Hoog dekvermogen 

 In 5 kleuren verkrijgbaar 
 
Product 
Bindmiddelbasis: PVC-mengsel-polymerisat 
                             
Kleuren:   Wit  ca. Ral 9010                   
 Geel ca. Ral 1023 
 Blauw  ca. Ral 5012 
 Rood ca. Ral 3000 
 Zwart ca. Ral 9005 
 
Verpakking:  750 ml. 
  
Verbruik:   ca. 50 meter per spuitbus bij een 

streep/lijn van 50 mm breed.  
 Ca. 30-35 meter per spuitbus bij een 

streep/lijn van 100 mm breed. 
 
Glansgraad:  Zijdeglans/mat 
 
Dichtheid:  ca. 1,35- 1,45 g/cm

3 

    
Opslag:   Koel, goed afgesloten, vorstvrij en 

tegen zonlicht beschermd. 
 
 
 
Applicatie   

Handmatig, met de Vista wegenverf lijnmarkeringskar of 
het handspuitpistool. 
Voor gebruik tenminste 2 minuten goed schudden nadat de 
kogel hoorbaar is geworden. Na gebruik spuitbus rechtop 
leegspuiten. 
 
Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water. 
Indien aangedroogd met Südwest Verdunning V33. 
 
Temperatuur  
Niet gebruiken onder + 10°C omgeving- en  
objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%. 
 
Droging  
(+20°C/ 65 % R.V. / 100gr./m
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 ) 

Stofdroog: na ca. 10 min 
Berijdbaar: na ca. 30-60 min. 
 (afhankelijk van de laagdikte) 
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de 
droogtijd beïnvloeden. 
  
Ondergrond 
De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. 
Bitumineus wegdek mag geen teerolie meer uitzweten. 
 
Bijzondere aanwijzing 
Voor het verwijderen van de Vista wegenverf van beton en 
tegels dient men de Vista Lakweg toe te passen. Voor het 
verwijderen van de Vista Wegenverf op bitumineus wegdek 
dient men met de Vista Wegenverf-Spray zwart de belijning 
te demarkeren. 
 
Kentekenen 
Zeer licht ontvlambaar, irriterend, van ontstekingsbronnen 
verwijderd houden. 
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