VERNACRYL 30
(Glanzende of matte afwerking)
Hernieuwbare anti-graffiti filmleggende bescherming (niet permanent, zelf opofferend) en waterafstotend
voor ruwe poreuze ondergrond, op basis van acryl hars in waterige oplossing en van P.T.F.E.
I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
VERNACRYL 30 is bestemt voor de bescherming van ruwe ondergrond zoals : stenen, baksteen,
beton, cement, hout, waterafstotende plamuur, tegen alle soorten graffiti (verf, viltstift, inkt...)
II/ Voordelen van het produkt
 Hoog kwaliteits product
 Niet verzeepbaar
 Verandert de waterdamp doorlaatbaarheid niet.
 Glanzende of matte afwerking
 Heeft geen primer nodig
 Vergeelt de ondergrond niet
 Eén component product
 Waterafstotend
 Geschikt voor zowel binnen als voor buiten toepassing
 Kleurloos
 Zeer hoge weerstand tegen UV, inkten, viltstift, verven
 Testrapport van CTBA. (Centre
technique du Bois et de l’Ameublement), en van het IRPA/KIK (Koninklijk instituut van het Artistiek
Patrimonium van Belgie), en van de technische directie van de R.A.T.P. (buurtspoorwegen van Parijs)
III/ Fysische en, chemische eigenschappen
 Waterige emulsie
 pH : 9
 Vloiestof met een melkachtig uitzicht
 Niet vorstbestendig
 Soortelijke massa: 1 g / cm
 Vlampunt: Geen
IV/ Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : VERNACRYL 30 is klaar voor gebruik
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, airless.
3. Werkwijze : VERNACRYL 30 goed homogeen roeren voor gebruik. In twee kruislingse lagen
aanbrengen zonder overdadig gebruik met een tussentijd van 4 uur tussenpauze (de eerste laag moet
droog zijn).
Verwijdering van de graffiti : Het verwijderen van graffiti kan in 2 manieren gebeuren : met heet
water van 90°C en onder minimum druk van 90 bar of door het gebruik van SCALPEX BAT 78 G9
(zie technische fiche). In beide gevallen zal men zien dat de bescherming verdwijnt en dat deze
bijgevolg vernieuwd zal moeten worden.
4. duur van de behandeling : De bescherming is effectief na ongeveer 72 uur (afhankelijk van de
buitentemperaturen).
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werkzaamheid
van het product..
6. Verbruiksrendement : Van 150 tot 200 g / m per laag naar gelang de porositeit van de
ondergrond.
V/ Voorzorgen bij het aanbrengen
1. Bescherming van de ondergrond : Vraagt geen enkele bescherming, doch zo snel mogelijk de
eventuele spatten verwijderen met een vod.
2. Bescherming van de gebruiikers : VERNACRYL 30 is niet gevaarlijk maar het is toch aan te raden
het contact met ogen en huid te vermijden. Indien toch contact, overvloedig met water spoelen.
VI/ Reigen van de gereedschappen : Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in
ruim water gereinigd te worden.
V VII/ Verpakking en stapeling, stockering :
stockeren in een vorstvrij lokaal, beschermd tegen de weersomstandigheden en rechtstreeks zonlicht.
 In 5 Kg verpakking, verzamelbox van 4 X 5 Kg
 In 20 Kg verpakking, per palet van 24 X 20 Kg
Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke
specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen
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