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Zelfopofferende anti-graffiti coating
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Voor vele ondergronden geschikt, poreus of glad

Nagenoeg onzichtbaar

Bestand tegen weersinvloeden

Niet schadelijk voor milieu

Waterdampdoorlatend



B-WAX
OMSCHRIJVING
Nagenoeg onzichtbare en milieuvriendelijke anti-graffiti en anti-poster coating op basis van
natuurlijke wassen voor alle ondergronden die bestand zijn tegen water van min. 60°C.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Als zelfopofferrende anti-graffiti coating op alle minerale bouwmaterialen, natuursteen en
andere gevelbekleding.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):  1,02 kg/l

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Kleefvrij:  nvt
Overschilderbaar:  nvt
Volledig uitgehard:  nvt

THEORETISCH VERBRUIK
3 – 5 m² / l in een tweelagen systeem tot verzadiging van de ondergrond is bereikt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Ondergrond reinigen met gepast Prochemko gevelreinigingsmiddel en de ondergrond laten
drogen.
Eerder aangebrachte graffiti verwijderen met Topper of Removex Green.
Afspuiten met water onder hoge druk.
B-Wax aanbrengen op droge ondergrond met een kwast, een roller of met een lagedruk
handspuit.
Standaard systeem voor optimaal resultaat tweede laag kruislings aanbrengen na twee uur
droogtijd.
Graffiti verwijderen met hoge druk en heet water, minimaal 80º C en nieuw systeem
aanbrengen.
Zeer oude lagen B-Wax eerst inzetten met Prochemko Vetclean, enige minuten laten
inwerken, het geheel doorhalen met een harde borstel en verwijderen met hoge druk reiniger.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Minimale omgevingstemperatuur     : 10 ºC
Maximale relatieve vochtigheid        : 80 %
Minimale ondergrond temperatuur   : 8 ºC
Maximale ondergrond temperatuur  : 25 ºC

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN
Restanten product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met
lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

HOUDBAARHEID
Minimaal 12 maanden houdbaar, opslag in koele, droge, vorstvrije plaatsin originele,
ongeopende verpakking.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
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38, av. du Gros Chêne
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France
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Belgium
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