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Ydeevne, du kan stole på 
 

 

EASYLINE® EDGE 
Markeringssystem til afstribning og opmærkning 

Varenr. Produkt 
80046000 EASYLINE® EDGE 750ML Hvid 
80046001 EASYLINE® EDGE 750ML Gul 

 

80046002 EASYLINE® EDGE 750ML Rød 
 

80046003 EASYLINE® EDGE 750ML Blå 
 

80046004 EASYLINE® EDGE 750ML Grøn 
 

80046005 EASYLINE® EDGE 750ML Orange 
 

80046006 EASYLINE® EDGE 750ML Sort 
 

80046007 EASYLINE® EDGE 750ML Grå 
 

80046009 EASYLINE® EDGE 750ML Fluorescerende gul 
 

47012 EASYLINE® EDGE applikator 
 

88008000 EASYLINE® EDGE Håndholdt applikator 
 

47014 Afdækningsplader til udskiftning 
(Omfatter: Afdækningsplader; silikonebørster; markør og central beskyttelsesplade) 

 

88011000 STENCILPAKKE 150mm - STORE BOGSTAVER 
 

88012000 STENCILPAKKE 300mm - STORE BOGSTAVER 
 

Se de pågældende tekniske datablade for yderligere oplysninger www.rocol.com/datasheets 

 
Produktoversigt 

 

Med det unikke patenterede EASYLINE® EDGE markeringssystem til 
afstribning og opmærkning er det let at opnå professionel opmærkning af høj 
kvalitet, helt uden ekstra værktøjer eller påkrævet erfaring. 

 

• Ideel til opmærkning af fabriksgulve, lagerhaller, parkeringspladser, legepladser, 
gangstier og andre hårde flade overflader. 

• Giver skarpe og tydelige striber, der holder op til 2 gange længere end det 
tilsvarende produkt fra den næstbedste konkurrent* 

• Leveres i en robust kuffert 
 

EASYLINE® EDGE applikator og maling sælges separat. 

BEMÆRK - EASYLINE® EDGE applikatoren er specifikt udviklet til brug med EASYLINE® EDGE 
markeringsspray 750ml - Den er IKKE kompatibel med spraymaling fra andre producenter. 
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Egenskaber og fordele  

EASYLINE® EDGE applikator 

• Batteridrevet luftstrømssystem som giver skarpe og 
tydelige striber 

• Nye og unikke afdækningsplader med silikonebørster 
– Giver endnu bedre markering og kvalitet af kanterne. 
– Konstant tilførsel af maling sikrer problemfri 

markering over lange afstande 
– Slip-let-design kan rengøres uden opløsningsmidler, 

kan skrabes af.  

• Justerbar stabilisator bagpå med tre mulige 
konfigurationer: 
– Bred: Til stabile lige streger 
– Inline: Ny funktion til frihåndsmarkering gør det 

muligt at lave sving/buer (minimum radius 0,6 
meter) 

– Kantsten: Markerer lige striber tæt på en 
kantsten, væg eller reoler. (inden for 70 mm) 

• Nu endnu bedre på mere ru overflader 
– Dæk med bredere spor for større stabilitet 
– Dybe allround gummidæk 
– Vibrationsdæmpning i de bageste hjul 
– Større frihøjde 

• Trinløs justering af bredden på striber. Mulighed 
for striber i alle bredder mellem 50mm og 100mm. 
(Nøjagtighed i breddeindstillingen +/- 3mm) 

• ROCOLs EASYLINE® EDGE applikator er hurtig at 
samle og nem at bruge – der kræves hverken 
specialudstyr eller særlig viden. 

• Leveres i en robust kuffert til sikker opbevaring og 
transport. 

• Kassen indeholder: 
– Basisenhed med hjul x 1 
– Håndtagsenhed med holder til spray x 1 
– Polyethylenpose indeholdende x 1: 
 AA-batteri x 1 
 Ekstra sæt afdækningsplader og silikonebørster x 1 
 Markør/skrabeværktøj (til rengøring af pladerne) x 1 

Leveres med et alkalisk batteri til at starte op med. 
Batteriet giver nok strøm til at spraye med op til 6 
spraydåser.  

For den bedste ydeevne anbefaler vi Energizer Ultimate 
Lithium AA-batterier, der giver 2,5 timers drift; typisk nok 
til at spraye med 15 spraydåser eller op til 800 meter 
med en 75 mm bred stribe. 

EASYLINE® EDGE markeringsspray 

• ROCOL EASYLINE® EDGE epoxybaseret trafikmaling 
giver yderst holdbare striber - holder op til 2 gange 
længere end det tilsvarende produkt fra den næstbedste 
konkurrent* 

• ROCOL EASYLINE® EDGE striber er hurtige at 
påføre med Easyline Applicator og tørrer på 10 
minutter, hvilket reducerer dyr 'nedetid' 

• Overlegen slidstyrke sammenlignet med andre 
markeringssprayprodukter 

• Fremragende dækkeevne 

• Fås i ni klare farver 

• Formuleret med et unikt dobbelt drivmiddelsystem: 
– Mere maling og mindre drivmiddel 
– Jævne kvalitetsstriber gennem hele brugen af 

aerosolen 
– Jævn kvalitet på tværs af et bredt temperaturområde 

• Let at påføre med minimalt svineri og spild 
 

* Bestemt ved måling af slidstyrke i henhold til ASTM D4060 
under anvendelse af en slidtester og en sammenligning af 
påvirkningerne ved forvitring ved UV / kondensationscyklusser i 
henhold til ISO 11507 
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Tekniske data  

EASYLINE® EDGE applikator 
 

Mål kasse: 

Højde: 

Bredde: 

Længde 

Bruttovægt: 

 

30,5 cm 

25,5 cm 

71,0 cm 

7,5 kg 

 
 
 

7,5 kg 

 
 
 

 
H 

 
 
 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 
 
 

 
L 

Genbrug 

Transportkuffert 

Håndtag med metalindsatser 

Applikator store plastikdele 

 
100% virgin HDPE - Meget genanvendelig  

Aluminium - Meget genanvendelig  

PA66 GF15 - Genanvendelig 

Batterier påkrævet 1 x AA 

For at opnå den bedste ydeevne anbefaler vi Energizer Ultimate Lithium AA-batterier 

Oprindelsesland Kina 

Fareklassificering for transport Ikke klassificeret som farligt gods ved land- og søtransport 

 
 

 
Tekniske data  

EASYLINE® EDGE markeringsspray 
 

Pakningsstørrelse: 750 ml spraydåse 

Farver: Hvid (RAL 9016), gul (RAL 1023), rød (RAL 3020), blå (RAL 5017), grøn 
(RAL 6024), orange (RAL 2009), sort (RAL 9017), grå (RAL 7045)* og 
fluorescerende gul. 
* RAL-farver er kun vejledende 

Tørretider (20°C)  

Berøringstør: 10 minutter 

Overfladetør: 30 minutter 

Gennem tør: 70 minutter 

Hærdet: ~ 4 timer 

Trafiktør: Natten over 
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Tekniske data  

EASYLINE® EDGE markeringsspray 
 

Maksimal rækkevidde pr. dåse: 

50 mm 

75 mm 

100 mm 

 
100 meter 

75 meter 

55 meter 

Tørretid: 
ASTM D711 
(Repræsentativ for let trafik) 

30 minutter 

Slidindeks: 
ASTM D4060 
200μm våd filmtykkelse 
Belastning: 1000g/1000cyklusser/CS10 
slibehjul ved 20°C 

 
Hærdningstid 24 timer 
(Hvid) 7 dage 

 
 
 
 

 
142 
99 

Lagerholdbarhed: 2 år 

Maksimal kemikalieresistens: 

ASTM D5402 

7 dage 

Vedhæftning 
gittersnitmetoden: 

BS 3900-E6 

Meget god / fremragende 

Fleksibilitet: 
ASTM D522 
(Konisk dorn) 

Fremragende 

Modstandsdygtig over for 
opløsningsmidler: 
(Efter 7 dage) 

Modstandsdygtig over for de fleste almindelige kemikalier, for eksempel: 
rengøringsmidler, benzin, diesel og olie. 

Harpikstype: Modificeret epoxyester 

Anvendelsestemperatur: 

Overflade: 

Dåsetemperatur: 

 
5-30°C 

15-25°C 

Fareklassificering for transport 

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere 
oplysninger. 

ADR og IMDG 

UN1950 AEROSOLS, 2.1 

Ikke farligt for miljøet 

Forurener ikke vandmiljøet 
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Forberedelse af overfladen  

Alle overflader skal være rene, tørre og støvfri inden påføring. 
Alle overflader, der er dækket af kraftigt snavs/fedt, skal 
rengøres med et egnet universalt affedtningsmiddel. Sørg for, 
at overfladen rengøres grundigt, og lad den tørre helt inden 
påføring. 

 
Ståloverflader 
Rengør overfladen grundigt inden påføring. Slib om muligt 
overfladen, for bedre vedhæftningen. 

 
Beton 
Overfladen skal rengøres grundigt inden brug. Alt 
overfladesnavs skal fjernes. På ny eller poleret beton anbefales 
behandling med en syreopløsning inden påføring af 
EASYLINE® EDGE. Alternativt renses overfladen mekanisk ved 
slibning. 

Asfalt 
Asfalt skal være fri for støv, snavs og fedt osv. Om nødvendigt 
skal overfladen rengøres med højtryksrenser, hvorefter 
asfalten skal tørre grundigt inden påføring af EASYLINE® 
EDGE. 

 
På meget nye tjærebeton-/ asfaltoverflader kan du påføre en 
hurtig stribe som primer og lade den tørre i 20 minutter 
inden påføring af den permanente stribe, giver en flottere 
overflade. 

 
Træværk 
Slib overfladen for at fjerne ”svagt” træ eller forurening. 
Malingen er ikke egnet til hårdt træ med højt garvesyre indhold 
eller traditionelle jernbanesveller, da dette kan resultere i 
garvesyreudtræk og dårlig vedhæftning. 

 
Malede overflader 
OBS: Udfør en test på et lille område inden påføring af maling. 
Slib overfladen let inden påføring. Kontrollér overfladen for 
kompatibilitet. Malingen kan beskadige den eksisterende 
overflade. Det vil ikke være muligt at fjerne malingen uden at 
skade den eksisterende finish. 

 
 

Monteringsvejledning  

Monteringsvejledning (med reference på næste side) 

01. Tag delene ud af kufferten. 
OBS: Alle justerbare eller aftagelige dele er markeret med gule 
farvekoder (undtagen de røde silikonebørster). 

02. OBS: Nye applikatorer leveres med monteret 
afdækningsplader. 

Vejledning til montering af afdækningspladerne efter de 
har være afmonteret/rengjort: 

A & B: De røde silikonebørster fastgøres til tapperne 
bagpå afdækningspladerne. Sørg for, at bagsiden af 
hver rød silikonebørste flugter med bagsiden af 
afdækningspladerne. 

03. C & D: Markøren kan monteres på forsiden af en 
afdækningsplade. Højrehåndede skal montere 
markøren på den venstre afdækningsplade som vist. 

04. E: Fastgør de samlede afdækningsplader på 
basisenheden med hjul som vist. De skal klikke på plads. 

F: Den komplet samlede basisenhed skal se sådan ud. 

05. G: Indsæt AA-batteriet. Skub det gule batteridæksel 
opad, indsæt batteriet med pluspolen opad. 

06. H & I: Tænd for ventilatorerne, og kontrollér, at der 
blæses luft bag afdækningspladerne. OBS: Sluk 
ventilatorerne, når applikatoren ikke er i brug. 

07. J & K: Sæt håndtaget på basisenheden, og skub nedad, 
indtil de gule knapper klikker ind i højdeindstillingen 
100mm 

08. Træk håndtaget ud. L: Tryk på de små gule knapper i 
bunden af håndtaget. 

M, N & O: Træk håndtaget op, indtil de gule knapper 
igen klikker ind i fuldt udtrukket position. 

09. Juster vinklen på håndtaget. 

P & Q: Tryk og hold på den gule knap på hængslet 
og træk håndtaget tilbage til den ønskede vinkel, 
slip herefter knappen. 

10. Indstil den ønskede linjebredde. 

R: Juster først bredden ved at dreje på det gule hjul, 
indtil den ønskede bredde er i kanten af den synlige 
måler. Læg mærke til farvezonen, hvor 
breddeindstillingen befinder sig. 

S: Juster derefter højden på håndtaget hvor dåsen sidder 
til den matchende farve. Hold de gule knapper på siderne 
inde, hold basisenheden nede med den anden hånd, og 
skub holderen til den ønskede position. 

 
 

Klik her for video med monteringsvejledning 

Se video 
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A B C D E 

Se video 

 

Monteringsvejledning  
 

 

     
 

       
 
 
 
 

Klik her for video med monteringsvejledning 
 

 

Forberedelse spraydåsen 

11. Sikker at indholdet er blandet godt sammen: 

T: Hold spraydåsen på hovedet og ryst den, indtil 
blandekuglerne rasler. Ryst derefter i yderligere et minut. 

OBS: Før du fastgør den gule dyse, skal du sikre dig, at alle åbninger er fri 
for maling. Hvis en åbning er blokeret, skal du kassere dysen. 
Forsøg ikke at fjerne maling med en nål eller lignende instrument, da 
dette sandsynligvis vil skade dysen og påvirke kvaliteten af linjen der 
skal males. Indsæt aldrig noget i ventilen! 

12. U: Fastgør den gule dyse (leveres sammen med spraydåsen). 
Mens du holder dåsen op og væk fra dit ansigt og andre 
mennesker, skal du placere dysen på ventilen og klikker den 
forsigtigt på plads. 

13. V: Vend dåsen, og sæt den i holderen. Drej dåsen, indtil 
vingerne på den gule dyse er på plads. 

14. W: Sørg for, at den gule klemme har hægtet sig fast på toppen af 
dåsen. 

Q P O N M L K 

J I H G F 

R S 

U 

W 

T 

6
0 

V 
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Monteringsvejledning  

Justering af de bagerste stabilisatorer 

 

   
Styrbar: 
Kurver eller 
cirkler 

Fuldt 
stabiliseret: 
Lige striber 

Halvt stabiliseret: 
Lige striber tæt på kantsten eller reoler 

 

Du er nu klar til at starte din afstribning og opmærkning! Under arbejdet skal du fjerne dåsen fra applikatoren hver 30. minut og 
ryste den for at sammenblande indholdet igen. 

 
 
 

Påføring  

ROCOL EASYLINE® EDGE markeringsspray leveres med to 
dyser. Monter den gule dyse til brug sammen med 
EASYLINE® EDGE applikatoren, eller monter den hvide 
dyse til brug sammen med den håndholdte applikator til 
frihåndsmarkering eller stencilering. 

 
For optimal ydeevne bør dåsetemperaturen være 15-25°C 
(temperaturer uden for dette område påvirker kvaliteten af 
striberne). 

 
Efter brug  

Lad applikatoren hvile på et stykke pap. Fjern spraydåsen 
fra applikatoren. Rens dysen og ventilen ved at holde dåsen 
væk fra dit ansigt og andre mennesker og holde dysen nede 
i 3-5 sekunder. Opbevar dåsen separat på et køligt, godt 
ventileret sted væk fra antændelseskilder. Må ikke 
opbevares i direkte sollys. 

 
Følg rengøringsvejledningen til applikatoren, før den 
pakkes ned i transportkufferten, fjern markøren og 
afmonter håndtaget fra basisenheden. Indstil bredden på 
basisenheden til 60 mm, og placer den i kassen. Ret 
håndtaget ud og klap det sammen i højden, inden du 
lægger applikatoren i kassen, (håndtag med udløser nede 
og ind i hullet). 

 
Rengøring og vedligeholdelse af applikatoren  

Fjern afdækningspladerne og den centrale 
beskyttelsesplade. Lad malingen tørre, indtil den er 
berøringstør (10 minutter). Fjern silikonebørsterne fra 
afdækningspladerne, før du bruger skrabeværktøjet 
(bagsiden af markøren) til at fjerne malingen fra 
afdækningspladerne og den centrale beskyttelsesplade. 
Rengør silikonebørsterne ved forsigtigt at gnide den tørre 
maling af med papirservietter eller en klud. 

 
Overskydende maling på andre dele af maskinen kan 
fjernes, før det hærder, ved hjælp af skrabeværktøjet og 
en fugtig plastikskuresvamp. Lad ikke fugt trænge ind i 
batterikammeret. Hærdet maling kan fjernes ved hjælp af 
aftørring med malingsfjerner eller rengøringsmiddel og en 
klud. Lad ikke opløsningsmidler komme i kontakt med 
trykte diagrammer på basisenheden og grafikken på 
håndtaget. 

 
Der kan rekvireres ekstra reservedele.  
Afdækningsplader; silikonebørster; markør og den centrale 
beskyttelsesplade er alle inkluderet i:  
Varenummer 47014 Afdækningsplader til udskiftning. 
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Professionel råd og vejledning  

• Markér ikke parkeringsbåse, når parkeringspladsen er i 
brug. Advar folk om dit planlagte arbejde. Afspær 
området, før du påbegynder arbejdet 

• Mens du arbejder, og applikatoren ikke er i brug, skal du 
lade den stå på et stykke pap med en lige kant for at 
undgå uønskede mærker. 

• Brug den lige kant på pappet til at lave en skarp start på 
dine striber. Hav et andet stykke pap klart i slutningen af 
striben for en professionel finish. 

• For at forbedre rækkeevnen på ru eller kunstige 
overflader kan du påføre et lag maling i begge retninger. 

• Brug en lige kant, f.eks. en stige eller et stykke af en 
reol, til at lave perfekt lige striber. 

• Sådan tegner du kurver: 
1. Lad de bageste arme være på linje, applikatoren 

kan styres. 

2. Lav en kridtstribe inden for den tilsigtede kurve med 
en radius, som er 50 mm kortere. I stedet for at 
bruge markøren, skal du spore forhjulet, inden i 
kurven, over kridtlinjen. 

• For at undgå dårlig vedhæftning skal du ikke male over 
mos, overfladefrost, morgen dug, våde overflader, eller 
når det regner. 

• Hvis sprayen ikke falder lige mellem de to 
afdækningsplader, skal du bruge justerings ringen til 
at centrere sprøjtemønsteret. 

Advarsel  

• Spraydåser er trykbeholdere og skal opbevares og 
håndteres med forsigtighed. 

• Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for 
temperaturer som overstiger 50°C/122°F. 

• Spray ikke mod åben ild eller andre 
antændelseskilder 

• Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 

• Hvis spraydåsens ventil blokeres, må du aldrig 
indsætte en genstand i ventilen! 

• Sørg for at installere batteriet korrekt, og vær 
opmærksom på markeringen af batteriets poler (+/-) 

• Forsøg ikke at genoplade batteriet, må ikke åbnes 
eller bortskaffes i ild, og må ikke kombineres med 
brugte batterier eller andre batterityper: kan 
eksplodere, lække og forårsage skade. 

 
 

Sundhed & sikkerhed  

Kun til professionel brug. Til udendørs brug eller på et 
godt ventileret område. 

Se sikkerhedsdatabladet før brug. Databladet findes på 
www.itw-spraytec.dk/datasheets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tlf. +45 86 82 64 44 
Mail info@itw-spraytec.dk  
www.itw-spraytec.dk 
 

Dette dokument indeholder oplysninger baseret på data, der menes at være 
korrekte. Produktet er dog muligvis ikke anvendeligt til al slags brug og alle slags 
driftsmiljøer. Ingen reklamationsfrist eller garanti er udtrykt eller underforstået. 

ROCOL® En afdeling af ITW Ltd 


