Technical Data Sheet n°

0488-NL

LECHSYS

29255 - ANTIGRAFFITI ADDITIVE
OMSCHRIJVING
Anti-graffiti additief (3%) voor de aflakken ACRITOP binders LS155-LS195 en MACROFAN binders en voor
ACRIFAN / MACROFAN blankelakken.

GEBRUIK
Voor op transport en commercieële voertuigen waarbij een anti-graffiti behandeling is vereist.

EIGENSCHAPPEN





Het werkt tegen grafitti.
Het helpt bij het verwijderen van graffiti met hogedruk reinigers en reinigingsmiddelen.
Het geeft een gladder gesloten oppervlakte en daar mee een ”self-cleaning” effect: special geschikt
voor oppervlaktes die in aanraking komen met modder, industieële stof en zout.
Het geeft een goede krasbestendigheid

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING
Zie het TDS van het product waar dit additief in gebruikt wordt.

APPLICATIE
Spuiten.
Mengverhouding:
ACRITOP en MACROFAN aflakken, ACRIFAN / MACROFAN blankelakken
29255 ANTIGRAFFITI ADDITIVE

volume
1000 ml
30 ml

gewicht
1000 g
30 g

Goed omroeren om het additief te vermengen.
Voor de mengverhouding en de applicatie zie het TDS van het te gebruiken product.

OPMERKINGEN
De anti-graffiti behandeling is alleen effectief als de laklaag compleet is uitgehard en zijn volledige
chemische weerstand heft bereikt.
Voordat u gaat spuiten is het belangrijk om de ondergrond goed te svhuren en te ontvetten.
ATTENTIE: Het anti-graffiti effect wordt minder door de slijtage van het product waar aan het is
toegevoegd.
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De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler
op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties
geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de
manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR
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