7205

Devedur anti-graffiti WV

Omschrijving

Versie 01.0

: een watergedragen, permanente 2-K anti-graffiti coating, welke
universeel toepasbaar is op zgn. gesloten ondergronden.

Bijzondere eigenschappen : één laag systeem, na uitharding resistent tegen oplosmiddelen, zuuralkali en UV-bestendig, hoge krasvastheid, waterdampdoorlaatbaar
en blijft, ondanks meerdere malen graffiti verwijderen, intact en is
dus langdurig werkzaam.
Toepassing

: aan te brengen op verfsystemen als latex, polyurethaan, High Solid,
e.d., maar ook op kunststof, hout, metaal, trespa e.d.

Basisgegevens

: Bepaald bij 200C en 65% RV

Bindmiddel

: 80% acrylaat, 20% polyurethaan

Glans

: satijnglans

Kleur

: transparant

Soortelijk gewicht

: 1,23

Vaste-stofgehalte

:ca. 41,5%

Vlampunt

: 250°C (alifatische polyisocyanaat)

Droogtijd

: stofdroog na ca. 2 uur
uitgehard na ca. 5 dagen
potlife ca. 2½

Applicatiegegevens
Verwerking

: met kwast, lakroller en spuitapparaat
( airless nozzle 013-015 max. 3% met water verdunnen)
De te behandelen ondergronden dienen winddroog, stof- en vetvrij te
zijn. Component B geleidelijk bij component A voegen (eventueel
mechanisch).
Na 3 minuten roeren, ca. 5 minuten laten ontschuimen. Bij “gesloten”
ondergronden volstaat 1 laag. Bij “open” ondergronden, als
metselwerk zijn 2 lagen noodzakelijk.

Geadviseerde laagdikte

: droog: 53 micrometer = nat 130 micrometer

Theoretisch rendement

: 6-8m² per ltr.

Verdunning

: water (indien gemengd)

Reiniging gereedschap

: water
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Overige gegevens
Stabiliteit/opslag

: in gesloten, ongemengde verpakking min. 1 jaar houdbaar

Verpakking

: 2½, 5 en 10 ltr

Opmerking

: graffiti die wordt aangebracht op oppervlakken behandeld met
Devedur anti-graffiti WV, dient in combinatie gebruikt te worden met
Devetaal Graffiti Remover/cleaner ( zie technisch informatieblad
7203)

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

Europse Verfrichtlijn
2004/42/EG bijlage II

: subcat. j. Performante tweecomponenten coatings
Type WG. max. 140 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

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 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, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl
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