GRAFFITIGUARD PERMANENT
PRODUCTOMSCHRIJVING
GRAFFITIGUARD PERMANENT is een impregnerende anti-graffiti coating op basis van silaan/siloxaan en fluorpolymeren, speciaal voor
licht zuigende minerale ondergronden.

TOEPASSING
GRAFFITIGUARD PERMANENT vormt een duurzame beschermende laag waardoor graffiti eenvoudig kan worden verwijderd.
GRAFFITIGUARD PERMANENT is op waterbasis en is geschikt voor vrijwel elke ondergrond. De laag is dampdoorlatend en biedt
gegarandeerd 5 tot 8 jaren bescherming, afhankelijk van de omstandigheden.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitstekende bescherming tegen indringen van graffiti en stiften
Beschermt de ondergrond tegen atmosferische verontreiniging en vocht en vet
Vermindert indringing van agressieve stoffen
Op waterbasis
Dampdoorlatend
Milieuvriendelijk
UV-bestendig
Geschikt voor vrijwel elke ondergrond o.a. beton, metselwerk, hout en natuursteen

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur: 		
Soortelijke gewicht:
pH:		
Bevat:		
Kookpunt:		
Vorm:		
Viscositeit:		

Lichtgeel/beige vloeistof, na drogen nagenoeg transparant
Bijna reukloos
1,05 kg/liter
4-6
Acrylaat fluorpolymeren
100oC
Vloeistof
40 - 80 mPas

VERPAKKING
1 l, 5 l, 10 l, 25 l en 1000.

GEBRUIKSAANWIJZIGING
GRAFFITIGUARD PERMANENT op een droge en schone ondergrond aanbrengen met kortharige roller en kwast of aanbrengen met
airless spuitinstallatie, HVLP spuit of lagedruk-spuit, oververzadiging vermijden. De tweede laag aanbrengen nadat de eerste licht is aangedroogd, maximale droogtijd is afhankelijk van de ondergrond en de omstandigheden.
Verwijderen van graffiti:
De ondergrond inzetten met een milde verwijderaar zoals graffitiremover lite. Tijdens de inwerktijd doorwerken met een borstel, pad of
kwast. Na de inwerktijd het product afspoelen met lage druk (max 50 bar)
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APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Ondergrondtemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Relatieve vochtigheid:		

max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING
Stofdroog:			
Doorgedroogd:		
Overschilderbaar:		

30 minuten - 1,5 uur
na ca. 6 - 8 uur
n.v.t.

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik ca. 2 – 20 m²/l per laag. Verbruik is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge, vorstvrije ruimte bij temperaturen
tussen 5°C en 40°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag beschermende kleding, bestendige handschoenen en bescherming voor de ogen. Bij verfspuiten adembescherming dragen.
ETIKETTERING
Niet geclassificeerd

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Artikelnr.: 57605
MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018–05–17 pagina 2 van 2

