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De kostenbesparende oplossing
tegen verloedering van het straatbeeld

en een bijdrage aan de verkeersveiligheid!

De nieuwe manier om alle wildplakkers te ontmoedigen

Gra�ti, stickers en half afgescheurde aanplakbiljetten bepalen te vaak het straatbeeld.

Het maakt straten daarmee vandalismegevoelig en verlaagt de gehele prestige van een buurt.

Bovendien zorgt dit voor overlast (bijvoorbeeld bij het openen van een verkeersregel- of

elektriciteitskast) en onveiligheid (in het verkeer).

Verwijderingsmethodes zijn kostbaar en zorgen meestal voor een �inke aanslag op het milieu.

CAS Nederland presenteert u de milieuvriendelijke en e�ectieve Anti Wildplak-coating AW 4010



Wildplak: 
verloedering en obstakel

Boomschorsstructuur

Bewezen e�ectiviteit
door ontmoediging

Een keurige straat lijkt ineens minder keurig als muren, glasbakken, regelkastjes enzovoorts 
vol half afgescheurde stickers en a�ches zitten. Veel mensen ergeren zich dan ook aan een 
verloederd straatbeeld.

CAS Anti Wildplak-systeem
Door de boomschorsstructuur van de coating blijft een a�che niet plakken op 
verkeersregel- en verlichtingskasten, prullen- en glasbakken, deuren, beton, abris 
en dergelijke. Het is een fysieke barriere, vergelijkbaar met een verkeersdrempel. 
Dit leidt onder meer tot een rustiger en veiliger straatbeeld. Het vermindert 
ergernis bij monteurs, die ook ’s nachts direct een storing kunnen verhelpen. Het 
verzorgde straatbeeld is tevens goed voor de economische uitstraling.
Tot slot: het product is door het ontbreken van oplosmiddelen milieuvriendelijk. 
Kortom; een vernieuwende preventieve aanpak die past in het duurzame beleid 
van CAS Nederland.

Gevolgen voor u
Het Anti Wildplak-systeem is een preventief middel. Het ontmoedigt 
wildplakkers, maakt straten daarmee minder vandalismegevoelig en verhoogt 
het gehele prestige van een buurt. Een hoogwaardige afwerking met 
polyurethaan zorgt er tevens voor dat verf en inkt eenvoudig te verwijderen zijn. 
Het rustigere straatbeeld zorgt ook voor een grotere verkeersveiligheid.
Daarnaast vermindert een snelle toegang tot regelkasten bij storingen stress bij 
monteurs. Dit leidt op langere termijn tot kostenbesparing en het preventief op 
peil houden van het prestige van een wijk.

Uitstraling regio
Het product kan op diverse manieren een bescheiden e�ect hebben op de regio; 
bijvoorbeeld op het winkelende publiek, toerisme, investeerders en dergelijke.

De werking van dit geavanceerde systeem is opvallend eenvoudig. Het oppervlak 
van het behandelde object krijgt een (boomschors)structuure�ect. Hierdoor 
nemen wildplakkers niet meer de moeite op deze ondergrond een poster of 
anderszins te plakken. Men laat de met het systeem behandelde objecten links 
liggen.
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Behandeling AW 4010

Onderhoudscontract

Breder assortiment

De specialist

CAS Nederland biedt u desgewenst een onderhoudscontract aan 
voor het periodiek schoon maken van de objecten. Hierdoor bent u 
verzekerd van de bijdrage aan een schoon straatbeeld en betere 
verkeersveiligheid. Dit contract is voor een duur van vijf jaar op basis 
van 2 schoonmaaksessies per object per jaar. Informeer naar onze 
gunstige prijzen.

AW 4010 is de ideale oplossing voor grotere objecten. Voor kleinere 
projecten is er AS 2010 Anti Sticker-coating met een bijzonder �jne 
structuur. De coating is speciaal ontwikkeld voor kleinere objecten in 
de openbare omgeving zoals prullenbakken, lantaarnpalen, 
brievenbussen en bankjes.
Meer weten? Vraag de folder met sample aan en overtuig uzelf van 
deze nieuwste toepassing.

CAS Nederland is gespecialiseerd in het aanbrengen en 
onderhouden van innovatieve milieuvriendelijke en preventieve 
coatings, waaronder AW 4010, AS 2010, AG 6010, Anti 
Gra�ti-systemen, hydrofoberen en dekkende verfsystemen.
CAS inventariseert, inspecteert en onderhoudt winkelcentra, 
tankstations, panden, bruggen en viaducten voor diverse 
opdrachtgevers. CAS maakt deel uit van Manders Totaal, een 
organisatie met meer dan 80 jaar ervaring in het beschermen en 
conserveren van diverse ondergronden.

Voordat de medewerkers van CAS de coating aanbrengen, reinigen 
ze de objecten. Ze verwijderen alle a�ches, gra�ti en stickers. 
Vervolgens plakken ze de vloer, het hang- en sluitwerk, de sloten en 
dergelijke zorgvuldig af. Het aanbrengen van de coating is 
specialistisch werk en dit wordt alleen gedaan door deskundig en 
opgeleid personeel. Het systeem kan in vrijwel elke RAL-kleur worden 
geleverd.
Omdat het Anti Wildplak-systeem afgewerkt wordt met een 
duurzame polyurethaanlak is verwijdering van eventuele gra�ti 
eenvoudig en daardoor kostenbesparend.
CAS Nederland geeft na behandeling vijf jaar garantie op de coating.
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Postbus 5074

5800 GB Venray

Keizersveld 24

5803 AN Venray

Telefoon 0478 75 03 32

Website www.casnederland.nl 
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