PreTagg® GraffitiShield NP
Technische Product Informatie
Toepassingsmogelijkheden:

Eigenschappen:

PreTagg® GraffitiShield NP is een opofferende coating op basis van
speciale siloxanen, welke 10 jaar effectief blijft indien correct
aangebracht op een goed geprepareerd oppervlak. PreTagg®
GraffitiShield NP is transparant drogend, UV bestendig, ademend, snel
drogend en zeer geschikt voor diverse niet zuigende ondergronden,
geschilderde en/of niet geschilderde ondergronden. Na verwijdering
van graffiti dient het product opnieuw aangebracht te worden.
Verkrijgbaar in mat, zijdeglans en hoogglans. Testcertificaten op
aanvraag beschikbaar.

Vorm:
Kleur:
Geur:
Zelfontsteking:

Gebruiksaanwijzing:
1.
2.
3.
4.
5.

Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Condensatie
op het oppervlak heeft een nadelig effect op de hechting en
beïnvloed de sterkte van de opgebouwde laag.
Goed schudden en roeren voor gebruik
Aanbrengen middels een roller, kwast of spuit in minimaal twee
lagen. Tweede laag aanbrengen na minimaal 6 uur droogtijd
afhankelijk van de tempratuur en luchtvochtigheid.
Stofdroog na gemiddeld 60 minuten, na aanbrengen minimaal 24
uur beschermen tegen de directe invloed van regen en/of vocht.
Volledige uitharding na circa 5 tot 10 dagen afhankelijk van de
temperatuur en luchtvochtigheid.

Aandachtspunten voor de applicatie:
Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden
teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.
Niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C, een hoge
luchtvochtigheid of dreigende regenval.

Graffiti Reiniging
Graffiti kan gereinigd worden met een stoomcleaner door middel van
heet water en (hoge) druk. Minimale temperatuur 70C - 85C aan de
nozzle. Gebruik een platte straal onder een hoek van 30°. Graffiti kan
ook eenvoudig verwijderd worden middels PreTagg® EVO 3 Remover.
Na reiniging ondergrond opnieuw beschermen met twee lagen
PreTagg® GraffitiShield NP.

Instructies voor verwijdering:
Product:
Niet uitgehard materiaal moet volgens de plaatselijk geldende eisen als
speciaal afval behandeld worden. Na uitharding kunnen kleinere
hoeveelheden als bouwstofafval of huisvuil behandeld worden.
Niet gereinigde verpakkingen:
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen

Emballage en bedrijfsafval:
Inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Droog en vorstvrij bewaren, bewaren in goed gesloten vaten.
Houdbaarheid gesloten verpakking 6 maanden. Vorstvrij bewaren.

Dichtheid:
Vaste stof gehalte:
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met:
Water:
Verdunning:

Vloeistof
Wit
Licht
Het product is niet uit
zichzelf ontbrandend
1 g/cm³
>50%
Oplosbaar
Niet verdunnen

Voorzorgsmaatregelen, afval en ecologie:
Product is geen gevarengoed. Verdere informatie over veiligheid voor
transport, opslag en handelingen op het gebied van verwijdering en
ecologie kunnen gevonden worden in de veiligheidsgegevens.
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan
hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS
bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden
nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en
verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

