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AG Coat NP Permanent.
Permanente bescherming tegen graffiti.
Voordelen.
- Kan geleverd worden in transparant glans en mat, tevens in iedere RAL kleur.
- Kan gebruikt worden op elke ondergrond.
- Vormt een harde finish met gebruik van slechts 1 laag.
- Bekladdingen kunnen verwijderd worden door gebruik van alleen water zonder
schaduw effecten achter te laten. Opnieuw aanbrengen is niet nodig.
- In de meeste gevallen is AG Coat NP Permanent aan te brengen in 1 laag. Soms kan
het gebruik van Non Darkening Sealer nodig zijn.
- Gemakkelijk aan te brengen met rol of door middel van spuiten.
Dit is een unieke coating die een effectieve bescherming geeft tegen alle types bekladdingen
op Aluminium, Glasvezel, glas, metselwerk (inclusief baksteen, marmer, steen, tegels, graniet
en beton), metaal, bewegwijzeringsborden, pleisterwerk, electriciteits en CAI kasten, vinyl en
hout.
Voor ruwe oppervlakken zal het gebruik van een zachte varkensharen borstel nodig zijn of bij
grotere oppervlakken een warm of koud water druk reiniger.
Bij zeer absorberende ondergronden kan de Anti-graffiti Sealer toegepast worden.
Het is niet zelf opofferend, hetgeen betekent, dat men het oppervlak telkens weer kan reinigen
zonder de coating te beschadigen.
Indien de transparante coating toegepast moet worden, moet het oppervlak schoon zijn, dus
dienen oude bekladdingen verwijderd te worden alvorens te behandelen. Let er op, dat licht
gekleurde oppervlakken zoals natuursteen wat donkerder kunnen worden na behandeling. Een
voorbehandeling met Non Darkening Sealer zal dit effect tot een minimum reduceren.
Voorbereiding:

De ondergrond moet in goede staat zijn, schoon en droog. Enig eerder
aangebracht laksysteem moet volledig uitgehard zijn.

Verbruik:

Tot 8- 10 m2 per liter coating.

Verwerking:

Kwast, kortharige borstel of glansroller of Airless spuitapparatuur.
Spuitmond maat 15 – 17. Verspuiten onder gecontroleerde
omstandigheden.

Drogen en overschilderen: Indien 2 lagen nodig zijn 1 – 2 uur tussen de lagen, afhankelijk
van de temperatuur en weersomstandigheden. Overschilderbaar zodra
de eerste laag volledig doorgehard is. Neem voldoende tijd tussen de 1e
en de 2e laag AG coating in verband met goede hechting en werking.
Weersomstandigheden: Het moet droog weer zijn en de ondergrond moet droog zijn. De
temperatuur moet tenminste 5˚C zijn en de oppervlakte temperatuur 3˚C
boven dauw punt Tevens een relatieve vochtigheid van minder dan
90%.
Droogtijd en overschilderbaarheid zal langer duren onder koude en
vochtige condities.
Graffiti verwijderen: Indien juist behandeld kan alle graffiti verwijderd worden met water
en een milde zeep, toegepast afhankelijk van de ondergrond met spons,
zachte borstel of (voor grote oppervlakken) warm of koud water
drukreiniger.
Waarschuwing:

Deze coating is een permanente niet te verwijderen coating. Indien de
coating verwijderd moet worden is de enige effectieve manier stralen.

