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PRODUCTOMSCHRIJVING
Anti Graffiti primer is een 1-componentige water gedragen primer t.b.v. de 5510 Anti-Graffiti Coating Permanent .
TOEPASSING
Anti Graffiti primer inzetbaar als primer voor op baksteen, beton, metselwerk, hout, boardmuren en gelakte ondergronden.
EIGENSCHAPPEN
Sneldrogend
Bijna reukloos
Uitstekende hechting
Geen tot zeer weinig oplosmiddelen
TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:
Dichtheid:
Theoretisch rendement:
Vaste stof:
Droging:

Verdunning:
Vlampunt:
VOC:

Wit / Kleurloos
3
ca. 1.24 gr/cm (wit)
Varieert met de poreusheid van de ondergrond.
2
Ongeveer 10 m / ltr op baksteen en metselwerk ondergronden.
2
Ongeveer 14 m / ltr op gladde oppervlakten.
Ca. 29 vol%
Stofdroog na 10 min
Kleefvrij na ca. 30 min.
Doordroging na ca. 45 min.
Overschilderbaar na ca. 16 uur
Niet verdunnen.
Op erg zuigende ondergronden en onder warme omstandigheden moet het oppervlak
bevochtigd worden. Verdun de eerste laag tot 10% met water.
>100ºC
(cat. A/j): 140 g/l VOC (2010). Dit product bevat: < 140 g/l

ONDERGROND & VERWERKINGSGEGEVENS
De temperatuur van de lucht en de ondergrond moet boven de 10°C zijn tijdens het opbrengen en het drogen. Vermijd gebruik
bij dreigende regen of een hoge relatieve luchtvochtigheid (>85%) en / of temperaturen boven 35°C.
Goed roeren voor en tijdens gebruik met een brede spatel. Breng een dunne laag Anti Graffiti Primer aan, afhankelijk van de
poreusheid van de ondergrond.
Eerder geverfde ondergronden: Testen geverfde ondergronden: snij met een stanleymes in bestaande verflaag, druk een
stuk plakband stevig tegen de snee en trek het plakband los. Als de oude verf loskomt, zal deze verwijderd moeten worden.
Schraap alle bladderde verf eraf en verwijder bestaande graffiti met Anti Graffiti Remover Liquid (5551) en was krachtig
schoon met een detergent, water en een stevige borstel of hogedrukspuit. Schimmel moet verwijderd worden met een
huishoudbleekmiddel verdund met water 3:1. Vul scheuren etc. op met een geschikte opvuller, schuur alle ondergronden tot
er een gladde afwerking ontstaat en stof ze af. Dek opgevulde of kale ondergronden af met de geschikte sealer of primer.
Schuur (licht) glanzende ondergronden licht op en stof ze af. Breng een dunne laag Anti Graffiti Primer aan op de gehele
ondergrond.
Geverfde metalen (verkeers) borden: Was af met een detergent, water en een stevige borstel om alle losse materialen te
verwijderen. Breng een dunne laag Anti Graffiti Primer aan om te voorkomen dat er een reactie optreedt tussen de afdeklaag
en de bestaande laag.
Baksteen, metselwerk: Verwijder bestaande graffiti met Anti Graffiti Remover Gel (5550). Was schoon met een detergent,
water en een stevige borstel of hogedrukspuit om alle losse materiaal te verwijderen (let op dat de voegen niet beschadigd
worden).
Nieuw hout: Vul spijkergaten en scheuren op met flexibele houtopvuller op acrylbasis, schuur alle oppervlakken licht op, stof
ze af en breng een dunne laag Anti Graffiti Primer aan. Als een onzichtbaar eindresultaat vereist is, gebruik dan een
houtopvuller die grotendeels overeenkomt met de kleur van het hout.
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Ongeverfd beton: Laat nieuw beton 4-6 weken drogen alvorens het te verven. Als het beton een dichte gladde toplaag heeft,
moet het met zuur getest worden. Vermeng 4 delen water met 1 deel zoutzuur (tenminste sterkte van 32%). Voeg het zuur bij
water, nooit omgekeerd en roer goed met een houten stok. Dit zuurmengsel is corrosief, draag geschikte daarom rubberen
2
handschoenen en oogbeschermingsmiddel. Breng 1 liter aan per 3m beton met een stevige borstel. Maak de ondergrond
goed nat en kijk of het gaat borrelen en bruisen. Secties die niet nat worden of reageren dienen gewassen te worden met een
lichte oplossing van huishoud detergent, water en een nylon schrobborstel of hogedrukspuit. Let er hierbij op dat alle losse
materiaal verwijderd wordt. Breng een dunne laag Anti Graffiti Primer aan en laat het drogen.
VERPAKKINGEN
Wit / Clear

1 l / 5 l / 10 l

HOUDBAARHEID & OPSLAG
In goed gesloten, onaangebroken verpakking 12 maanden houdbaar. Koel, doch vorstvrij en buiten bereik van kinderen
bewaren.
VEILIGHEIDSGEGEVENS
Zie MSDS
OVERIGE GEGEVENS
Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de
toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.
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