PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

ANTI-GRAFFITI "24-7"
Lavtskummende

Anti-Graffiti 24-7 efterlader en usynlig film, som
forhindrer graffitimaling i at hærde op. Virker
smuds- og vandafvisende.

ARBEJDS
METODER:

FORDELE:

- til behandling af alle overflader som tåler
vand
- beskytter overflader som facader, vægge
og døre mod graffiti
- efter beskyttelse fjernes graffiti let med
varmt vand

DOSERING:
Sugende og ru overflader: Ufortyndet ca. 1 ltr. pr.
10 m2
Glatte overflader: Ufortyndet ca. 1 ltr. pr. 20 m2
Hærdetid afhænger af temperatur og
luftfugtighed, forvent 30-60 min.

MANUELT:
Den rengjorte og helst tørre overflade sprøjtes med
ufortyndet ANTI-GRAFFITI 24-7, med en elektrisk
malersprøjte (Vi anbefaler Wagner ProSpray 3.20). Efter
pålægning skal midlet hærde helt op inden det bliver udsat
for regn.
ANTI-GRAFFITI 24-7 kan fjernes med alkalisk
rensemiddel og hedtvand. Graffiti på behandlede
overflader kan fjernes med hedtvand. I nogle tilfælde kan
forudgående iblødsætning af graffitien med
GRAFFITI-FJERNER STÆRK være nødvendigt. Efter
afrensning af graffiti skal overfladen genindsprøjtes med
ANTI-GRAFFITI 24-7.

pH værdi i brugsopløsning: 6-7

OBS! meget fugtige bygningsoverflader (nybyggeri eller
længerevarende slagregn) kan, grundet vandtryk indefra,
være årsag til at overfladen bliver hvidlig. Dette forsvinder
når overskuddet af vanddamp forsvinder. Meget sugende
overflader kan med fordel påføres bygningssilikone inden
pålægning.

BEMÆRK!

EMBALLAGE

Ingen agressivitet. Ubehandlet jern kan dog
ruste pga. vandindholdet i Anti-Graffiti 24-7.

5 ltr. plastdunk (108 stk./palle)

VIGTIGT: Skal omrystes før brug.

GODKENDELSER:

SIKKERHED:
UDARBEJDET DEN:
26/9-2016/gk
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Hent sikkerhedsdatablade og skabelon til arbejdspladsbrugsanvisninger på vores hjemmeside

VARENUMMER:
53018

Tekniske data
Spænding:
230 V / 50 Hz
Maks driftstryk
207 bar
Maks. fødemængde 1,6 l/min.
Vægt
13,6 kg
Maks. dysestørrelse
0,021”

Påføring af Anti-Graffiti 24-7:
Wagner Airless pumpe PS 3.20 på bæreramme, med flex. sugesystem,
15 m. højtryksslange, Pistol AG 08 med FineFinish dyse.
Vi sprøjtede med Anti - Graffiti "24 - 7" med et tryk på ca. 150 bar på
manometer, samt dyse FineFinish 510 = 0.010" og 50grd i spredning og
fint filter i pistol (rød) med et perfekt sprøjte billede. Om bunden er
sugende eller ikke sugende afstemmes med tryk, hastighed der sprøjtes
med, samt kryds sprøjtning.
Test udføres altid på prøveplader inden der sprøjtes på de overflader der
skal belægges!
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