
Innovation in cleaning and protection

Graffiti Verwijderaar S

Een krachtig pasteus verfafbijtmiddel

Bijzondere voordelen

- Verwijderd meerdere lagen verf 
- Bevat penetranten die snel en diep doordringen



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Graffity Verwijderaar S is een krachtige pasteuse verf afbijt, en een 
zeer effectief middel om verf en graffity te verwijderen. 
Het is toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten, minerale en metalen 
ondergronden(geen aluminium) Bij gebruik op kunststoffen goed 
testen of het product de ondergrond niet aantast. 

Gebruikersaanwijzing: 
1. Dek alle niet te behandelen delen af. 
2. Breng een dikke laag Graffity Verwijderaar S aan op de te 

behandelen ondergrond met een roller, kwast( natuurlijke 
haren) of spatel. Een nylon kwast worden aanbevolen. 

3. Zorg dat de laag dikker is dan de laag die verwijderd dient te 
worden.  

4. Laat het product 15-45 minuten zitten. (Afhankelijk van de 
dikte van zowel de aangebrachte laag als de te behandelen 
laag)  

5. De opgeloste verf verwijderen met een  
schraper, borstel of onder gepaste druk met  
warm water. 

6. Ondergrond goed naspoelen met schoon  
water.  

Materiaalverbruik: 
Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid 
van de ondergrond circa 5-10  m2 per liter. 

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient 
proefondervindelijk vastgesteld te worden. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch 
resultaat te bepalen. 

- Dek omliggende ondergronden welke niet behandeld moeten 
worden af.  

- In het geval van verschillende verflagen kan een tweede of derde 
behandeling mogelijk zijn, doordat de onderste laag niet bereikt 
word.  

- Begin altijd onderaan en werk vanwaaruit naar boven.  

Bijzondere voordelen: 
- Verwijdert zonder problemen meerdere lagen van de meeste 

verfsoorten van diverse ondergronden. 
- Bevat speciale penetranten die snel tot diep in de  

verflagen doordringen.  

Eigenschappen: 
Verschijning: 
Kleur: 
Reuk: 
Dichtheid: 
Vlampunt:

Viskeuze vloeistof 
Kleurloos 
Karakteristiek 
985 kg/cm3 
27 graden Celsius

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP): 
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of 
duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van 
medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van 
warmte, hete oppervlakken, open vuur, vonken. — Niet roken. 
Beschermende handschoenen, beschermende kleding, 
oogbescherming, Gelaatsbescherming dragen. NA INADEMING: het 
slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding 
die ademen vergemakkelijkt. In geval van brand: Blussen met ABC-
poeder. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten 
verpakking bewaren. Inhoud/Verpakking afvoeren naar een 
verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de 
lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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