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De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn.  

NP Solutions b.v. kan geen verantwoording aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen.  

Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van NP Solutions BV.  

Het verdient aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 

 

 

Algemeen: 

 

Graffiti Remover ES Gel Strong NF is een viskeuze graffiti remover voor ongevoelige, poreuze materialen. Het kan 

toegepast worden op droge en vochtige ondergronden. (Bij voorkeur droog). Dikwijls geen Shadow Remover nodig.  

Graffiti Remover ES Gel Strong NF is biologisch afbreekbaar.  

Graffiti Remover ES Gel Strong NF verwijdert bijna alle spuitlakken, maar ook alkydlakken, tevens latex van natuur en 

kunststeen, beton, klinkers en bakstenen.  

Graffiti Remover ES Gel Strong NF kan ook toegepast worden op verticale oppervlakken indien langere inwerkingtijden 

nodig zijn.  

 

Ondergrond: 

 

De ondergrond kan droog of vochtig zijn.  

 

Applicatie: 

Op slecht absorberende ondergronden wordt Graffiti Remover ES GEL Strong NF normaal direct met een wat stevige 

borstel aangebracht op het gebied waar de graffiti verwijderd moet worden.  

Afhankelijk van de temperatuur kan al na 30 seconden tot enkele minuten de lak verwijderd worden met waterdruk of 

met een doek.  

Aanbevolen is om een compleet vlak te behandelen en niet alleen bijvoorbeeld de tekst die verwijderd moet worden. 

Doordat de ondergrond schoon wordt zou anders de tekst ondanks dat hij verwijderd is toch leesbaar zijn.  

 

Indien de graffiti niet geheel verwijderd kan worden met de eerste behandeling, moet deze herhaald worden. Na het met 

succes verwijderen van de graffiti moet de ondergrond nagespoeld worden met water 
 

Bij oude laklagen, latex enz. die lastig te verwijderen zijn heeft de volgende werkwijze de voorkeur:  

Breng over de oude verlagen de Graffiti Remover ES Gel Strong NF aan met een gel borstel.  Dek de plekken af met 

plastic folie en plak dit goed af met Ducktape.  

Laat het indien nodig enige dagen intrekken.  

Na het verwijderen van de folie de dikke verflagen afsteken met een plamuurmes.  

Vervolgens afspuiten met hoge druk gemiddeld 140 - 160 bar 

 

Tevens geschikt voor het verwijderen van contactlijmen, zoals tapijtlijm.  

Indien gebruikt voor b.v. het verwijderen van Tapijtlijm binnen moet voor goede ventilatie zorg gedragen worden.  
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De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn.  

NP Solutions b.v. kan geen verantwoording aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen.  

Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van NP Solutions BV.  

Het verdient aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 

Opslag: 

Graffiti Remover ES Gel Strong NF moet koel en droog bewaard worden en buiten bereik van kinderen.  

Temperaturen van onder 5°C en boven 75°C moeten vermeden worden. 

Verpakkingen goed gesloten houden.  

 

Graffiti Remover ES Gel Strong NF heeft een houdbaarheidstijd in ongeopende verpakkingen van tenminste 1 jaar.   

 

Het product wordt gebruiksklaar geleverd in 10 ltr emmers. 


