GRAFFITISHIELD™ WAX
Anti-graffiti produkt
baseret på naturvoks
Næsten usynligt offerlag
Beskytter straks mod graffiti
Biologisk nedbrydeligt
UV-resistent
Lavt VOC-indhold
Diffusionsåben

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.ARMA‐TUBE.DK

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

ANVENDELSE
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.

MAL-kode:
VOC indhold:
VOC klar-til-brug:
VOC kategori:
VOC grænseværdi:
Flammepunkt:
Bemærk:

0-3
25 g/l
25 g/l
A/c
40 g/l
Ikke brændbart
Læs sikkerhedsdatablad og informationer
på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING
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.

TEKNISKE DATA
Vægtfylde:
Glansgrad:

SIKKERHEDSDATA

1,02
Satin

TØRRETIDER v/ 20°C/RH 50%
Berøringstør:
Håndteringstør:
Genbehandling:
Gennemhærdet:

1 time
12 timer
2 timer
24 timer

TEORETISK RÆKKEEVNE
6,7 m²/ltr

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

OVERFLADEFORBEREDELSE
Overfladen skal være ren, tør og fedtfri.

BRUGSANVISNING
Produktet skal omrøres grundigt inden brug.

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

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS
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 & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE
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.

BEMÆRK

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.

Datablad udarbejdet: 05.02.2020 / is
Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside,
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i
det tekniske datablad.
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