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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. 

NP Anti Graffiti Coating P  

 

Algemeen  : NP Anti Graffiti Coating P is een beschermende oplosmiddelvrije emulsie op  

                                            paraffinewas basis. 

 

Toepassing  : Niet permanente antigraffiti coating op gevels.  

 

Uiterlijk : Melkachtig witte vloeistof. . 

 

Vlampunt        :              Niet brandbaar.  
 

Eigenschappen :           Het is altijd zeer moeilijk en kostbaar verontreinigingen veroorzaakt door 

spuitlakken (graffiti) te verwijderen. Bovendien waren de toegepaste methodes 

dikwijls belastend voor het milieu, in het bijzonder indien de toegepaste 

stoffen opgelost zijn in koolwaterstoffen, aromaten, of 

chloorkoolwaterstoffen. 

  NP Anti Graffiti Coating P maakt het eenvoudig graffiti of spuitbus lakken te 

verwijderen. Het heeft ook beschermende en waterafstotende eigenschappen 

en droogt op zonder veel glans.  

 

Applicatie        :             Het product wordt puur toegepast. Het kan aangebracht worden met een verf- 

of blokkwast, roller of spuitpistool. Nadat het gedroogd is verdiend het 

aanbeveling een tweede laag aan te brengen.  

  Indien een oppervlak waarop NP Anti Graffiti Coating P is beschermd wordt 

verontreinigd met spuitbuslak kan het eenvoudig gereinigd worden met heet 

water van 90°C en met behulp van een borstel, of met een hoge  drukreiniger. 

Het proces kan versneld worden toe toevoeging van een neutraal 

gevelreinigingsmiddel zoals Cleaner P 23 of Cleaner NP-U-12. 

  Vervolgens dient NP Anti Graffiti Coating P opnieuw aangebracht te worden.  

                             

 

 

Verbruik         :              200 – 400 gram per m² per laag afhankelijk van de ondergrond.  Niet zuigende 

ondergronden 200 gram per m² per laag 
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