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2.

Eigenschappen
Chloorkoolwaterstofvrije graffitiverwijdering
op basis van traag verdampende esters en
andere oplosmiddelen.
Bijzonder geschikt voor de verwijdering van
graffiti op gevoelige, kortstondig
oplosmiddelbestendige oppervlakken en
van macs permanente graffitibescherming
(zoals de 2-componenten beschermlakken)
Toepassingen

2.2.
Ondergrond
• alle gladde minerale ondergrond
• duurzaam of kortstondig
oplosmiddelbestendige ondergrond
• keramiek
• glas
• film
• aluminium
• macs 2-component beschermlakken
Technische limiet:
plexiglas (afhankelijk van het type – te testen),
sterk oplosmiddelgevoelige ondergronden.
Voor de verwijdering van spraylakken op basis
van bitumen of carrosseriesteenslagbescherming bevelen we ons speciaal
oplosmiddel COCOPASTA aan.
Technische Data

Viscositeit
Kleur
pH-waarde
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Vlampunt
Densiteit
4.

vloeibaar
helder
neutraal

> 50 °C
1.007 kg/l

Verbruik

afhankelijk van ondergrond en verfsoort 100 300 ml/m²
5.

2.1.
Toepassingsdomein
• Verwijderen van: spraylakken op basis van
nitro-combinaties, kunststoffen en acryl.
• Binnen en buitengebruik.

3.

Technisch Datablad

Werking

SOFT graffitiverwijdering lost de binders van te
verwijderen graffiti op, zodat deze zich
gemakkelijk laten afwassen. Om een goed
oplossend vermogen te bereiken, is vooral een
voldoende verzadiging van het oppervlak van
belang. De opgeloste graffiti steeds op het
optimale tijdstip verwijderen (minimale
reinigingskosten).
Hinderlijke invloeden:
Vochtige ondergrond, regen, tocht, lage
temperaturen, zeer sterk zuigende ondergrond,
gebrekkige ventilatie tijdens verwerking binnen.
Bevorderlijke invloeden:
Warme temperaturen.
6.

Applicatie

Op een onopvallende plaats de bestendigheid
van de ondergrond testen alvorens grote
oppervlakken te behandelen!
LIQUID grafitti-verwijdering is klaar voor gebruik
en mag niet worden aangepast.
Oppervlak besproeien en met een doek, borstel
of spons gelijkmatig verdelen.
7.

Verwijdering van opgelost graffiti

Afhankelijk van de ondergrond enkele seconden
tot verschillende minuten laten inwerken.
Opgeloste verf met Powerfluid reinigingsmiddel
en 10 delen warm water (ca. 40 °C) met een
spons afwassen. Met zuiver water naspoelen.
Opmerking:
1/1

Wanneer SOFT Graffitiverwijdering niet tot een
optimaal resultaat leidt, kan de verwijdering
worden getest met andere producten uit de
antigraffiti testbox.
8.

Reiniging en Afvalverwijdering

Algemeen:
Steeds voor begin van de werken overleg
plegen met de plaatselijke overheid. Afvalwater
(mengsel van opgeloste verf en
reinigingsmiddel) kan meestal na scheiding van
de vaste stoffen (zandfilter, sedimentatie, …)
naar het rioleringsnetwerk worden afgeleid.
Certificaten over de biologische afbreekbaarheid
zijn beschikbaar.
9.

Veiligheidsmaatregelen

Gelieve voor verwerking van SOFT het
veiligheidsinformatieblad en het etiket te
raadplegen en de geldende wetgeving te
respecteren.
Bevat:
< 5 % niet-ionische tensides
< 5 % anionische tensides
SOFT is geregistreerd als was- en
reinigingsmiddel.
10.

Gevarendata

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking
met de ogen en met de huid vermijden. Draag
geschikte handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
Uitsluitend op een goed geventileerde plaats
gebruiken. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen – Niet roken.
11.
•
•

Verpakking
5l
10 l

Art nr.
12.

3740
Opslag

Koel, droog en vorstvrij opslaan.
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Onze toepassingsgerichte aanbevelingen
geven we naar kennis en vermogen op basis
van de opgedane ervaringen. Zij zijn
vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis
voor contractuele verplichtingen voortvloeiend
uit de verkoopsvoorwaarden. Wij bevelen aan
de producten op hun geschiktheid te testen, in
de voorziene toepassing op eigen
verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet
ter bepaling van geschiktheid en verbruik een
proefvlak worden aangemaakt. Onze
algemene leverings -en betalingsvoorwaarden
zijn geldig.
Dit datablad vervangt alle voorgaande
databladen.
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