VERNASOLV PU 31
Kleurloze twee componenten vernis, witte verf of RAL kleurverf
(Satijn of glanzende afwerking)
Blijvende anti-graffiti bescherming op basis van polyurethaan hars in solvent fase.
I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden ?
VERNASOLV PU 31 is bestemd voor de bescherming tegen graffiti en vuiligheid op poreuze ondergronden, zoals
beton, cement baksteen, sommige verfsoorten.
II / Voordelen van het product
 VERNASOLV PU 31 is gehomologeerd bij de S.N.C.F.F.
 Testrapport bij CEBTP N° : B252-3-036
 Twee afwerkingen : glanzend of satijn
 Verzeept niet
 Uitstekende weerstand tegen indringende graffiti of schoonmaak solventen.
 Uitstekende weerstand tegen UV licht (vergeelt niet), uitstekende weerstand tegen afslijten
 Het VERNASOLV PU 31 systeem (bescherming en reiniging) laat het verwijderen toe van veel soorten graffiti,
zelfs de oudere types (inkt, spuitbus verf, markers, viltstift).
 Verkrijgbaar als kleurloze vloeistof, witte verf of verf volgens RAL kleur (duitse normalisatie)
 Laat toe om ongeveer 50 reinigingen van graffiti te doen
III / Fysische en chemische eigenschappen
 Product op basis van polyurethaan hars.
 pH : Geen
 Kleurloos viskeus product
 Vorstbestendig
 soortelijke Massa : 1,10 tot 1,3 gr / cm bij 20°C
 Vlampunt : 20°C
IV / Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : Klaar voor gebruik na grondig mengen van het hars met de verharder.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol (lakrol), eventueel verstuifbaar met de ‘airless’.
3. Werkwijze : Het deksel van de verharder verpakking doorprikken om dit volledig in het hars gedeelte te
gieten. Gedurende vijf minuten goed mengen met een klopper om tot een perfect homogeen mengsel te
komen. VERNASOLV PU 31 krfuis gewijs op de te behandelen ondergrond aanbrengen. Overdadig gebruik
vermijden. Het is zeer belangrijk om vierentwintig uur later een tweede laag aan te brengen. De houdbaarheid
van het mengsel is ongeveer drie uur.
Reinigen van de graffiti : voor graffiti van minder dan vijftien dagen oud : behandelen met SCALP ANTI GRAFFITI
49 en daarna met een droge vod afvrijven of afspoelen met water onder druk. De resterende blijvende spatjes
verwijderen met SCALPNET EDJ 28. Voor oudere graffiti ( van één tot twee maand oud): SCALPEX AL 23 in draaiende
bewegingen inwrijven en gedurende tien tot vijftien minuten laten inwerken, daarna afspoelen met de waterspuit. De
bescherming zal niet beschadigd zijn en zal steeds afdoend blijven tegen andere agressieve vervuilingen.
4. duur van de behandeling : VERNASOLV PU 31 aanbrengen binnen de drie uur na het mengen van de
componenten. Een tussenpauze van vier en twintig uur aanhouden alvorens de tweede laag aan te brengen. De
volledige polymerisatie van de ondergrond zal volledig gebeurd zijn na twee en seventig uur vanaf het
aanbrengen van de tweede laag. Voor bescjerming van zeer poreuze ondergronden is het aan te raden om een
laag SCALP PRIMER 36 aan te brengen zodat het vochtig uitzicht van de ondergrond wordt verminderd. Het laat
toe een isolerende tussenlaag te vormen tussen de ondergrond en de laag of lagen verf of vernis.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C.
6. Verbruiksrendement : Ongeveer 300 gr / m voor de twee lagen en dit volgens de aard van de ondergrond.
V / Voorzorgen bij het aanbrengen
1. Bescherming van de ondergrond : VERNASOLV PU 31 enkel op de te beschermen ondergrond aanbrengen.
2. Bescherming van de gebruikers : Vermijd het contact met ogen of huid. Niet roken. Handschoenen en
veiligheidsbril dragen. Er voor zorgen in een goed geventileerde ruimte te werken.
VI / reinigen van de gereedschappen
Het schoonmaken van de gereedschappen moet onmiddellijk na gebruik met solventen grebeuren.
VII / Verpakking en stapeling, stockering: Het product bewaren op een vorstvrije plaats en beschermd
tegen weersinvloeden en tegen rechtstreeks zonlicht.
 Pakket van 2 kits van 5Kg
Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het
gebruik in elk specifiek geval.Het is bovenal zeer belangrijk het product voorafgaandelijk uit te testen..

