NOWO ANTI GRAFFITI SEAL
PRODUKTBESKRIVELSE
Klar en komponent-, fugthærdende, silikone elastomer, anti-graffiti imprægnering, som kan påføres udendørs beton, murværk og metaloverflader.
En permanent imprægnering som kun skal påføres en gang, i modsætning til andre traditionelle systemer.
Når underlaget er beskyttet af Nowo anti graffiti seal, kan graffiti fjernes med helt alm. koldt vand og en højtryksrenser ved ca. 100 bar, uden brug af
andre kemikalier/rensemidler.

ANVENDELSE
Nowo anti grafifiti seal kan påføres rengjorte og tørre overflader. Hvis overfladen er meget sugende anbefales det at grunde med et lag Nowo Seal
imprægnering inden påføring af Nowo anti graffiti seal. Hvis man grunder med Nowoseal skal denne overmales indenfor max 24 timer. På metaloverflader skal der grundes med en metal primer, der er passende til opgaven. Der skal påføres ca. 1 liter Nowo anti graffiti seal pr. 3-5 m2, afhængig af
overfladens alder, beskaffenhed og sugevne. Kan påføres med pensel eller malerrulle.

HIGHLIGHTS OG EGENSKABER
·
·
·
·
·
·
·

Graffiti kan nemt fjernes med koldt vand ved kun 100 bars højtryk.
Miljøvenlig, da der ikke skal bruges kemikalier/rensemidler til at fjerne graffitien.
Holder til min. 16 afrensninger ved ca.100 bar, koldt vand.
Kan anvendes på alle mineralske overflader samt metal.
Kan genpåføres.
Diffusionsåben.
Vandafvisende.

ANBEFALING
Foretag altid et prøveopstrøg på et lille testområde, for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade.

TEKNISKE DATA
Påførselstemperatur:

Minimum 5°C - 30°C

Potlife:

Ca. 2 timer, afhængig af fugtighed og temperatur

Tørretid:

4 timer afhængig af fugtighed og temperatur

Anbefalet mængde:

150 - 250 g/m2

Overmalbar:

Kan overmales med sig selv

Fjernelse af graffiti:

Med koldt vand ved 100 bar

UV Stabillitet:

Høj UV modstand

Rengøring:

Rengøring af værktøj i terpentin

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de
rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og
dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidst opdateret 10.03.2020.
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