7204

B-WAX

Omschrijving

Versie 01.0
: een semi-permanente anti-graffiti coating. Na uitharding zeer
resistent tegen diverse inkten en verfsoorten.

Bijzondere eigenschappen : waterdamp doorlaatbaar, UV-bestendig, bijna onzichtbaar na
uitharding, eenvoudige applicatie, oplosmiddelvrij, biologisch
afbreekbaar.
Toepassing

: op ondergronden van marmer, baksteen, beton, kalkzandsteen en
acrylaat.

Basisgegevens

: Bepaald bij 200C en 65% RV

Bindmiddel

: diverse waxen

Glans

: mat

Kleur

: transparant

Droogtijd

: stofdroog na ca. 1 uur, resistent na 24 uur

Applicatiegegevens
Verwerking

: De te behandelen ondergronden dienen winddroog, stof- en vetvrij te
zijn. Verwerking temp. 5 - 35°C. Voor gebruik het product goed
omroeren. Het product nat in nat met een pauze van ca. 2 uur
kruislings in twee lagen aanbrengen met een drukpomp of airless.
Het is aan te bevelen ramen, deuren en kozijnen af te dekken.
Gemorste product direct na de applicatie verwijderen. Het product
onverdund aanbrengen.
Graffiti verwijderen d.m.v. hoge druk reinigen met warm water. Bij
het afspuiten moet de druk min. 75 bar zijn en een minimum
temperatuur van 90°C. (afhankelijk van de ondergrond). De B-Wax
smelt en onthecht de graffiti van de ondergrond. Na verwijdering van
de graffiti dient men de gereinigde plekken opnieuw te voorzien van
B-wax, om de ondergrond opnieuw tegen graffiti te beschermen.

Theoretisch rendement

: 0,15-0,3 ltr/m² afhankelijk van de ondergrond

Verwerkingscondities

: verwerkingstemperatuur: 5 - 35°C

Verdunning

: water

Overige gegevens
Stabiliteit/opslag

: in gesloten, ongemengde verpakking min. 1 jaar houdbaar.

Verpakking

: 2,5, 5 en 10 ltr
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7204

B-WAX

Opmerking

Versie 01.0
: lagedruk pomp (3-4 bar) of airless

Veiligheidsvoorschriften
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid
en milieu te houden.
ARBO categorie

: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor
professioneel gebruik binnen aan de ARBO

Verfrichtlijn
2004/42/EG bijlage II

: subcat. l. Coatings met decoratief effect.
Type WG. Vanaf 1-1-2010 max. 200 gram oplosmiddel.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt
regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost
Coatings wijst elke aansprakelijkheid , behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit
gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen
informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en
mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl
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