
   
 

V-COM CHEMICALS  Your chemical and industrial cleaning expert 
 

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording 
nemen. Contactgegevens: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203 

 
www.v-comchemicals.nl 

Antigraffiti wax 
 
Antigraffiti wax is een semi-permanente antigraffiti coating op basis van natuurlijke en 
synthetische wassen. 
 

• Zeer bestendig tegen vele verf- en inktsoorten 

• Eenvoudige verwijdering van de aangebrachte graffiti 

• Biologisch afbreekbaar 

• Nagenoeg onzichtbaar na drogen 

• Eenvoudig aan te brengen 

• Alkalibestendig 

• Waterdamp doorlatend 
 
 
 

Toepassing 
 
Als semi permanente anti graffiti coating op alle 
minerale bouwmaterialen, natuursteen en diverse 
gevelbekleding. 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Ondergrond reinigen met gepast reinigingsmiddel en 
ondergrond laten drogen. Antigraffiti wax aanbrengen 
op de droge ondergrond met een blokkwast, een 
vachtroller of door middel van spuitapplicatie. 
Standaard systeem voor optimaal resultaat, tweede 
laag kruislings aanbrengen na twee uur droogtijd. 
Graffiti verwijderen met hoge druk en heet water, 
minimaal 80 ⁰C en nieuw systeem in twee lagen 
aanbrengen. 
 
Theoretisch rendement 
 
3- 5 m2/L  in  een twee lagen systeem 
 
Reiniging apparatuur 
 
Direct na gebruik met schoonwater. 
 
Applicatie condities 

 
Minimale omgevingstemperatuur : 10 ⁰C                                                                                                                                                                       
Maximale relatieve vochtigheid : 80% 
Minimale ondergrond temperatuur : 5 ⁰C 
Maximale ondergrond temperatuur : 25 ⁰C 
 

Kenmerken 

 
Dichtheid (SG), pH waarde 
 
Onverdund product  : ca. 1,02 kg/l 
pH onverdund product  : N.V.T. 
 
Verpakking 
 
10 liter in HPDE can 
 
Houdbaarheid 
 
Tenminste 12 maanden vanaf de afleverdatum, mits 
opgeslagen in een ruimte bij een temperatuur tussen 
0 °C en  30°C in onaangebroken, originele verpakking 
 
Restanten 
 
Restanten van het product en lege verpakking 
afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met 
de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften. 
 
 

Veiligheidsinformatie 

De gebruiker van dit product dient zich aan de 
nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid 
en milieu te houden. Zie voor meer informatie over de 
samenstelling, de meest actuele veiligheidsgegevens 
en disclaimer het EG-veiligheidsinformatieblad 
(MSDS). 
 
 


