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RD-HYDROGRAFF

PRODUCTPROFIEL
OMSCHRIJVING :

Watergedragen, tweecomponentige antigraffitivernis voor binnen- en
buitengebruik op polyurethaanbasis. De bekomen film biedt een uitstekende
weerstand tegen solventen.
Dit laat het reinigen toe van de meeste graffiti’s.

KENMERKEN :

Goede chemische weerstand – Heel hoge hardheid – Uitstekende
abrasieweerstand – Uitstekende weerstand tegen solventen

ONDERGRONDEN :

Beton en bakstenen

SYSTEEM :

1 of 2 lagen in functie van de porositeit van de ondergrond

VERWERKINGSGEGEVENS
VOORBEREIDING
ONDERGROND :

De ondergrond dient gereinigd, droog, ontvet en ontstoft te zijn.

VERWERKINGSCONDITIES :

Binnen : goed verluchten
Buiten : bij droog weer
Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid : maximum 80%

APPLICATIEMIDDELEN :

Borstel, rol of airless (nozzle opening : 013-015)

VERDUNNING :

Niet verdunnen

REINIGING :

Water

VERBRUIK :

10 m² per liter per laag. Dit verbruik mag niet overschreden worden. Een te
hoog verbruik kan aanleiding geven tot vorming van gasbelletjes in de film.

BIJZONDERHEDEN :

Component B langzaam en onder mechanisch roeren toevoegen aan
component A. Het is aan te raden het mengsel binnen de 2 uur aan te
brengen.
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TECHNISCHE GEGEVENS
UITZICHT :

Zijdeglans

KLEUREN :

Kleurloos

DENSITEIT

Ongeveer 1.04

VASTE STOF :

Gewicht : ongeveer 42 %
Volume : ongeveer 40 %

VOS GEHALTE:

Max 20g/L

VLAMPUNT :

n.v.t.

VISCOSITEIT :

10 – 30 P (Brookfield 20 Rpm)

DROOGTIJD :

Overschilderbaar : min.5 uur

VERPAKKING :

2.5 L – 5 L

BEWARING :

12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS
Symbool

Xi: Irriterend

R 36

Irriterend voor de ogen.

R43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S 02

Buiten bereik van kinderen bewaren.

S24/25

Aanraking met de huid en de ogen vermijden.

S37

Draag geschikte handschoenen.

S46

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S51

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

P91

Bevat Isocyanaten. (cfr inlichtingen door de fabrikant gegeven).

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag.
Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen
slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie
worden afgeleid.
Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.
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