
 

TOPPER GEL

Pasteus afbijtmiddel voor poreuze
ondergronden
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Dringt diep door in het oppervlak

Toepasbaar in gesloten ruimten

Verwijdert inkt, spuitbusverven en waskleurstoffen

Tast de meest ondergronden niet aan

Pasteus product loopt niet van de wand af



TOPPER GEL
OMSCHRIJVING
Gebruiksvriendelijke pasteuze graffiti reiniger voor verwijderen van bekladding, inkt en verf
op poreuze ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Als verwijderingsmiddel voor bijna alle graffiti en bekladding van poreuze ondergronden.
Veilig voor bijna alle ondergronden zoals kunststoffen, gecoat metaal, damwandprofielplaten
met Plastisol, Trespa, Lexaan-en plexiglas en alle van anti graffiti coating voorziene
ondergronden.

THEORETISCH VERBRUIK
4 – 15 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK
Het rendement is zeer sterk afhankelijk van de ondergrond en de soort graffiti

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Topper Gel met een kwast of een roller op het te behandelen oppervlak aanbrengen.
Afhankelijk van de weersomstandigheden, ondergrond en graffiti, enkele minuten laten
inwerken.
Nadat de graffiti is opgelost deze verwijderen met doek of spons. 
Doorhalen met een non-woven witte nylon pad zal de werkzaamheid verbeteren.
Indien mogelijk ondergronden naspoelen met veel water.
Bij het reinigen met graffiti verwijderaars zal op de meeste ondergronden een vergroting van
de vlek ontstaan.
Om dit te voorkomen verdient het aanbeveling de te behandelen oppervlakken eerst met
Rodex (1:10) in te zetten, dit om te voorkomen dat de opgeloste graffiti zich opnieuw vastzet.
Altijd een proef zetten om verdraagzaamheid met de ondergrond te controleren.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Minimale omgevingstemperatuur    : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid       : 100%
Minimale ondergrond temperatuur  : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C
Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid van het product vertragen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Direct na gebruik met water.

OPMERKINGEN
Restanten van het product, het afval van verwijderde graffiti en de lege verpakking als
chemisch afval afvoeren, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke
bepalingen.

PH
12.0000

HOUDBAARHEID
Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in
onaangebroken, originele 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.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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