
 

GRAFFITISHIELD™ WAX

Anti-graffiti coating op basis
van bijenwas

KNOW‐HOW TO PROTECT™
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Zo goed als onzichtbare zelfopofferende coating voor vele ondergronden

Biologisch afbreekbaar

Bestand tegen UV en verwering

Oplosmiddelarm

Waterdampdoorlatend



GRAFFITISHIELD™ WAX
OMSCHRIJVING
Zelfopofferende anti-graffiti laag gebaseerd op natuurlijke was. Geschikt voor één enkele
reiniging.

AANBEVOLEN GEBRUIK
GraffitiShield™ WAX is na uitharding zeer resistent tegen vele soorten inkten en verf -
graffiti kan zeer eenvoudig worden verwijderd met warm water - na verwijdering van de
graffiti dient men de gereinigde plekken opnieuw van GraffitiShield™ WAX te voorzien,
zodat het behandelde oppervlak na de uithardingsperiode weer tegen een eventuele
volgende graffiti-actie wordt beschermd. Geschikte ondergronden: natuursteen, baksteen,
kalkzandsteen, beton, acrylaat en marmer. Genoemde ondergronden dienen met hoge druk
gereinigd te kunnen worden met een watertemperatuur van 70 tot 90°C.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):  1,02
Glansgraad:  Zijdeglans

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Kleefvrij:  1 uur
Hanteerbaar:  12 uur
Overschilderbaar:  2 uur
Volledig uitgehard:  24 uur

THEORETISCH VERBRUIK
6,7 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en
materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
De ondergrond dient droog, schoon, vuil- en vetvrij te zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik intensief tot een goede homogeniteit oproeren/opschudden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5°C en 35°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT
Product niet verdunnen. Kruislings aanbrengen in 2 lagen nat in nat met een pauze van 10
minuten tot 2 uur tussen de lagen. Het verdient aanbeveling om ramen en deuren af te
dekken.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT
Product niet verdunnen. Kruislings aanbrengen in 2 lagen nat in nat met een pauze van 10
minuten tot 2 uur tussen de lagen. Het verdient aanbeveling om ramen en deuren af te
dekken.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Warm water.

OPMERKINGEN
Graffiti wordt zeer eenvoudig verwijderd d.m.v. een hogedrukreiniger met warm water. Bij het
afspuiten met een druk vanaf 40 bar en een minimum temperatuur van 70 tot 90°C smelt
GraffitiShield™ Wax en tegelijkertijd onthecht de graffiti van de ondergrond. Na
verwijdering dient men een nieuwe laag GraffitiShield™ Wax aan te brengen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:  25 g/l
VOC readymix:  25 g/l
VOC categorie:  A/c
VOC limiet:  40 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:

 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 0° en 30°C.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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