ANTIGRAFFITI

KLEURLOZE VOCHTWERENDE ANTI-GRAFFITI-BESCHERMLAAG
VOOR
BAKSTEEN,
NATUURSTEEN
EN
AANVERWANTE
BOUWMATERIALEN.

Toepassing
ANTIGRAFFITI is een kleurloze vochtwerende antigraffiti beschermlaag voor bakstenen, natuursteen,
beton en aanverwante bouwmaterialen. Er op aangebrachte graffiti kan met DECAMUR verwijderd
worden.
Productbeschrijving
ANTIGRAFFITI is een antigraffiti product van het semi-permanente type. D.w.z. dat na de reiniging
van de graffiti er een nieuwe laag ANTIGRAFFITI moet aangebracht worden, het is echter niet nodig
het volledig systeem te herplaatsen. De actieve stof van ANTIGRAFFITI is methacrylaat.
Karakteristieken en eigenschappen
Uitzicht
Viscositeit
Vlampunt
Temperatuursbestendigheid
Waterdampdoorlaatbaarheid
Vochtwerendheid
Lichtweerstand
Droogtijd

kleurloos, vloeibaar
Coupe Ford no.4: 30 seconden
geen
-50°C tot 140°C
100%
100%
maximaal
test ISO 8790-1968 800 h - Xeno
+/- 1 uur

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
De ondergrond moet proper en droog zijn. Indien niet het volledige gebouw tegen graffiti dient
beschermd te worden, moeten de zones die niet behandeld worden met ANTIGRAFFITI,
gehydrofobeerd worden met REDISIL S, ECONOSIL, AQUASIL RS 8, ARTISIL B10, STONEGEL.
Werkmethode
ANTIGRAFFITI kan met een ronde borstel of een airlesspistool (spuitkop 11) in 2 lagen
aangebracht worden. Om eventuele minimale kleurverschillen te kunnen inschatten is het
aangeraden een staal te plaatsen.
Waarschuwing
Alle glas-, metaal- en geschilderde elementen dienen afgeschermd te worden. Planten dienen
tijdens de behandeling afgeschermd te worden. Spuitapparatuur dient met cellulose thinner of
ARTICLEAN 02 gereinigd te worden.
Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval
Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de
richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met
de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van
uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke
door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.
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Verbruik/Dosering
Blauwe hardsteen: 0,15 à 0,20 kg/m² (= 5 à 6 m²/kg)
Witte kalksteen en baksteen: 0,25 à 0,35 kg/m² (= 3 à 4 m²/kg)
Verpakking
25 kg
Vervoer en opslag
Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks
zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.
Houdbaarheid
6 maanden na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.
Nawoord
De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn
gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot
aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de
gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De
aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses
verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen.
Met het verschijnen van dit merkblad, vervallen alle voorgaande.
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