
 

 

ANTI-GRAFFITI COATING 

 

Productomschrijving: 

 

Een sterke, water gedragen 2-componenten anti graffiti coating die langdurige 

bescherming biedt tegen graffiti.  Geschikt voor gebruik op minerale en niet-minerale 

ondergronden, metalen, hout, geverfde ondergronden, kunststoffen, plastisol, Eternit etc. 

Verkrijgbaar in diverse glansgraden transparant en een grote variëteit aan kleuren en 

kleursystemen zoals RAL, NCS etc.  

Eigenschappen: 

• Langdurige bescherming en veelvuldige reiniging mogelijk.  

• Toepasbaar voor zeer veel ondergronden (zie de Specificatiebladen)  

• Verkrijgbaar in diverse glansgraden transparant en gepigmenteerd  

• Op vele ondergronden toepasbaar. 

• Verwerking per roller, kwast, airless  

• UV bestendig – verkrijt niet  

• Hoog chemicaliën bestendig  

• CO2 remmend 

 

Soortelijk gewicht 1,06 g/cm3 

Droging: Stofdroog na 4 uur 

Overcoatbaar na 12 uur 

Belastbaar na 48 uur 

Volledig belastbaar na 5 dagen 

Potlife: 2 uur 

Mengverhouding A+B component: A:B = 84:16 (Gewichtsdelen) 

Slijtvastheid (NEN-ISO 5470-1): 19 mg CS-17 wiel, 1000 Omw./1 KG 

Vaste Stof gehalte: 40 m% 

VOS gehalte: 75 gram per liter  

 

Applicatie omstandigheden: 

 

• Applicatie van de coating dient te geschieden minimaal 3°C boven het dauwpunt, 

met in acht neming van de minimale en maximale applicatie temperaturen. 

Condens op de ondergrond leidt tot onthechting en niet doorgeharde coating. 

Lagere en hogere temperaturen beïnvloeden de droging en doorharding cq 

chemische bestendigheid en sterkte bij graffiti reiniging. Bij hogere temperaturen 

en hogere luchtvochtigheid wordt de potlife verkort.  

 

• Vochtgehalte ondergrond : < 5 %  

• Oppervlakte temperatuur * : Minimaal + 10° C  

• Luchttemperatuur: Minimaal + 10° C  

• Luchtvochtigheid(R.V.%) : > 50 % 
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ANTI-GRAFFITI COATING 

 

• Droogtijden bij 20°C / 50%  

•  Indien gewenst alleen verdunnen bij hogere temperaturen met geringe 

hoeveelheid gedemineraliseerd water (max. 5%).  

• Teveel verdunnen verzwakt de coating. Bij verdunde coating dient meer laagdikte 

opgebouwd te worden. NB Voeg water pas toe na intensief mixen van deel ‘A’ en 

deel ‘B’. Goed roeren met een brede spatel. 

 

  

Applicatie/verwerking: 

• Vet, vuil, olie, wax en andere verontreinigingen verwijderen van de ondergrond. 

Gebruik hiervoor eventueel een reiniger die geen sporen achterlaat.  

• Zorg dat de ondergrond droog is (maximaal 2,5% vocht).  

• Cement gebonden ondergronden moeten minimaal 2 maanden oud zijn alvorens 

deze te behandelen en dienen eerst geïmpregneerd te worden met een primer op 

advies.  

• Hout mag maximaal een vocht percentage bevatten van 15%.  

• Schuur oude kunststof of verf lagen goed op met korrel 180.  

• Zuigende ondergronden, met uitzondering van hout, moeten voorbehandeld 

worden met Primer.  

• Geglazuurde tegels en glas moeten voorbehandeld worden met Glasprimer. In het 

algemeen geldt, op onbekende ondergronden altijd eerst een proefstuk opzetten. 

 

Applicatiecondities: 

 

• Applicatietemperatuur 12 - 35°C (min. 3°C boven het dauwpunt) en een relatieve 

luchtvochtigheid 30 - 75%. De ondergrond temperatuur moet minimaal 5°C zijn. 

•  Zorg dat de ondergrond droog is.  

Verwerking: 

•  Voeg de B component (verharder) toe aan de A component en mix het stevig met 

een roerwerk op een boormachine gedurende 1 minuut. Laat vervolgens het 

mengsel 5 minuten staan alvorens het te verwerken.  

• Dit product kan verwerkt worden met roller, kwast of spuitapparatuur. Het type 

roller of kwast verschilt per applicatie. Raadpleeg ons assortiment rollers en 

kwasten.  

• Geadviseerd wordt rollers ten allen tijden goed te ontharen.  

• Meng geen oude restanten met nieuw materiaal.  

• Niet meer of minder aanbrengen dan het geadviseerde verbruik.  

• Tussenlagen moeten opgeschuurd worden wanneer deze ouder zijn dan 48 uur. 

•  Let op de aanbevolen applicatiecondities.  

• Alleen met schoon leidingwater verdunnen. 

 

Graffiti kan verwijderd worden met Easy Remover, Shadow Remover (Thix) en Paste.  

Zie de betreffende TDS’en. 
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