Graffiti verdwijnt met water!

Graffiti verwijderen kost veel tijd, energie en geld.
Ook met de meeste Anti Graffiti-coatings zijn alsnog dure reinigingsproducten
en speciale apparatuur nodig om een behoorlijk resultaat te verkrijgen.
AG 6010 maakt deze extra’s overbodig. Met water en een spons of borsteltje
zijn graffiti’s binnen een paar minuten eenvoudig te verwijderen.
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Graffiti verwijderbaar
in een handomdraai

Tunnels, gebouwen, geluidsschermen etc. zijn niet veilig voor graffiti. Of beter gezegd:
daar waren ze niet veilig voor. Want met AG 6010 zijn de dure verwijdermethoden
verleden tijd. AG 6010 (Finish) is de laatste jaren succesvol toegepast op supermarkten,
gemeente-instellingen en monumenten en in een breed scala van andere projecten in
zowel de publieke als privésector.

Breed toepasbaar
AG 6010 is een uniek coatingsysteem wat een effectieve
bescherming biedt tegen alle vormen van graffiti op cement,
baksteen, steen, hout, polyester, metaal en eerder geverfde
ondergronden.

Gebruiksvriendelijk
Als een ondergrond eenmaal is behandeld met twee lagen AG
6010, kan de graffiti eenvoudig worden verwijderd met water
en zeep. Ruwe ondergronden zullen moeten worden
behandeld met een zachte borstel, of voor grotere
oppervlakten warm of koud water onder druk.
Tectyl moet worden verwijderd met water inclusief
afwasmiddel, zonder dat er schade wordt veroorzaakt op de
AG 6010 coating.
Er is geen ander systeem wat zo eenvoudig is te reinigen. Het
is permanent, wat betekent dat het keer na keer gereinigd kan
worden zonder de coating te beschadigen.

Onzichtbare oplossing
Omdat AG 6010 (Finish) een heldere coating is, moet de te behandelen ondergrond schoon of naar
behoren geschilderd zijn voor de behandeling begint. Opmerking: lichte ondergronden zoals baksteen
en natuursteen kunnen iets donkerder worden na de behandeling. Een voorbehandeling met AG 6010
(Sealer) minimaliseert dit.

Eigenschappen
• Lange termijn bescherming
• Alleen met water te reinigen
• UV-bestendigheid
• Permanente Anti Graﬃti-coating
• Niet overschilderbaar, alleen met zichzelf
• Eenvoudig toepasbaar
• Verkrijgbaar in mat en glans
• Secundaire taak: zorgt ervoor dat stickers en posters slecht hechten op het behandelde oppervlak
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