
 

GRAFFITISHIELD™ WAX

Anti-graffiti produkt baseret
på naturvoks
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Næsten usynligt offerlag

Beskytter straks mod graffiti

Biologisk nedbrydeligt

UV-resistent

Lavt VOC-indhold



GRAFFITISHIELD™ WAX
BESKRIVELSE
Offerlag baseret på naturvoks. Beskytter overfladen mod graffiti indtil afrensning, hvorefter
et nyt lag skal påføres.

ANBEFALET BRUG
Når GraffitiShield™ WAX er gennemhærdet, beskytter det den behandlede overflade mod de
fleste typer farve og maling. Graffiti fjernes nemt med varmt vand. Efter afrensning af graffiti
skal der påføres et nyt lag Graffiti-Shield™ WAX. Når det nye lag er gennemhærdet, er
overfladen igen beskyttet.
Egnede overflader: Natursten, teglsten, kalksandsten, beton, akryl og marmor. Overfladen
skal kunne tåle højtryksrensning med 70-90° C varmt vand.

TEKNISK DATA
Tæthed:  1,02
Glansgrad:  Satin

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED
Berøringstør:  1 time
Håndteringstør:  12 timer
Genbehandlingstør:  2 timer
Fuldt hærdet:  24 timer

TEORETISK FORBRUG
6,7 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt
materialespild under påføring. (see DIN 53220).

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Overfladen skal være ren, tør og fedtfri.

BRUGSANVISNING
Produktet skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER
Skal påføres ved temperaturer mellem 5° C and 35° C.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE
Påføres ufortyndet. Produktet sprøjtes på overfladen op og ned samt sidevejs i to lag, våd-i-
våd, med kun 10 min. til 2 timer mellem lagene. Det anbefales at afdække vinduer og døre
under arbejdet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE
Påføres ufortyndet. Produktet sprøjtes på overfladen op og ned samt sidevejs i to lag, våd-i-
våd, med kun 10 min. til 2 timer mellem lagene. Det anbefales at afdække vinduer og døre
under arbejdet.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Varmt vand.

BEMÆRKNINGER
Graffiti fjernes nemt med højtryksrenser og varmt vand. Når der højtryksrenses ved 40 bar
eller mere og med 70-90° C varmt vand vil GraffitiShield™ WAX smelte samtidig med at
graffitien fjernes. Efter afrensning skal der påføres et nyt lag GraffitiShield™ WAX.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:  25 g/l
VOC-færdigblanding:  25 g/l
VOC-kategori:  A/c
VOC-grænse:  40 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:

 
Læs sikkerhedsdatablad og informationer på
emballagen.

HOLDBARHED
Minimum 1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket
originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 0 og 30° C.

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores
produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes
under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste
udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden
forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
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T : +31 (0) 165 593 636
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Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
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Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
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France
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N.V. Martin Mathys S.A.
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Belgium
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