
 

 

 

 

 

 

Bescherm bij graffiti en atmosferisch vuil en renoveer het oppervlak. 

Stoot nagenoeg alle vormen van inkten, stiften verf/graffiti en lijm volledig af. 

Speciaal voor o.a. VRI, schakel, stroom, meet en regel -kasten. 

Verleng en waarborg de esthetische levensduur van deze kostbare installaties. 

Minimaliseer onderhoud, reduceer kosten en verhoog de duurzaamheidsfactor. 

Werkt bij meeste invloeden uit verkeer, industrie, atmosfeer en vandalisme. 

Veelzijdige en “easy to clean” coating voor zeer breed toepassingsgebied. 

ALGEMENE INFORMATIE 

Alleen voor professioneel gebruik 

met minimaal een fabrieksopleiding 

of demonstratie met begeleiding van 

een technisch specialist van CAS. 

Permanente antigraffiti coating in 

hoog glanzende uitwerking. 

Krachtige conservering en geeft 

duurzame UV protectie. Verkleurt op 

termijn totaal niet. 

VOORBEELDEN 

TOEPASSINGEN 

Geschikt voor nagenoeg alle 

niet ademende, harde, gladde, 

niet poreuze oppervlakken.  

Speciaal voor fletse/doffe, matte 

(geworden) oppervlakken. 

Kunststoffen (-achtige) 

PMMA/PMA, polymeren -acryl, 

urethaan, epoxy ’s, 1K - 2K 

systemen en poedercoats. 

Metalen (-achtige) 

Alle ijzer en staal soorten (laag) 

Alle metaalsoorten  

Alle edelmetaalsoorten 

Alle superlegeringen 

Ook voor geanodiseerd metaal 

ALGEMEEN GEBRUIK 

■ Aanbrengen met een HVLP spuit.

■ Microvezel gereedschap.

■ Spuiten zie spuittabel.

Rendement : 50  m2  /L 

Verbruik : 0,020L /m2 

Aantal lagen : 1 (maximaal 1 laag) 

Diffusie : Dampdicht tot 99,9999% 

Verpakking : 1L en 5L  Aluminium can 

Milieu  : ADR PG2 bevat oplosmiddelen 

  en is brandbaar/corrosief.    

Aantal lagen :1 

Laagdikte  :ca. 3-6µm.  

Rendement :ca. 50 m2 per liter. 

:1 laag: 0,020L/m2. 

CAS NEDERLAND BV KEEP YOUR CITY  
CLEAN 

Klik hier om 
een filmpje 
te zien! 

    ETS   1K Kleur en Glans Hersteller 

http://www.ets-nederland.nu/video/cas7.mp4
http://www.ets-nederland.nu/video/cas2.mp4


 

 

 

 

 

 
 

 

GEVARENLABELS 

 
 
 

ETS   1K Kleur en Glans Hersteller 

 

TECHNISCHE INFORMATIE 
 

Vorm   : vloeibaar 

Kleur van vloeistof : transparant/doorzichtig. 

Geur   : sterke oplosmiddel geur. 

Milieu/gebruiker  : voorzorgmaatregelen. Max. PBM. 

   : ventilatie en latex handschoenen. 

   : volledige gelaatbescherming. 
 

Kookpunt  : 98 -110 ºC. 

Ontstekingstemp. : ° 190 0C. 

Opslag   : bewaar bij minimaal 80C. 

   : bewaar bij maximaal 250C. 
 

Werkzame stof(fen) : cyclosilazanen, waterstof, tert-butyl   

  acetaat, aminopropyltriethoxysilaan.  

   Xn, R11, R38, R48/20, R63, R65   

  R67. Oplosmiddelen in het bijzonder  

  butylacetaat in ammonia substraat. 

 

VERSPUITEN 
 

HVLP 
Druk : 2 – 3 bar  
Spuitopening : 0,8 – 1,0 mm 
 
Pneumatisch 
Neveldruk : 2 – 4 bar 
Spuitopening : 0,8 – 1,1 mm 
 
Airmix  
Mat. druk : 120 bar 
Spuitnozzle : 0,031 – 0,025 inch. 

 

VOORSCHRIFT 
 

Aanbrengen op absoluut droog en vetvrij 

oppervlak, egaal met materiaalrichting mee. 
 

Spuiten via egaal en traploze beweging; nat 

in nat, kruislinks uitnevelen. Probeer zo fijn 

mogelijk te nevelen. 

 

VERWERKING 
 

Voorbereiding oppervlakte 

Oppervlak vooraf licht opruwen om spanningen te 

breken. Maak vervolgens volledig droog en vetvrij. 

Ontvetten met Isopropanol vanaf 75% alcohol. 
 

Zet bij twijfel een voorbereidende test om 

ondergrond/product condities te meten. 
  

■ Aanbrengen met materiaalrichting mee. Maak de   

   applicatie altijd af in 1 beweging over het materiaal. 

■ Bewerkingstijd is maximaal 5 minuten. 

■ Laat product nooit onafgedekt staan.  
 

■ Verwerken bij 80C -260C. Nooit in de volle zon!  

■ Product niet over consumeren! 

■ Na 1-2 uren droog en na 24 uur functioneel 

■ Na 5 dagen volledig doorgehard en te belasten. 
 

Onderhoud: 

Eenvoudige reiniger (neutraal). Zware graffiti 

verwijderen met gel gebonden verwijderaar. 

 

CONTACTGEGEVENS 
 

CAS Nederland B.V. 

Postbus 5074 

5800 GB Venray 
 

Adres 

Keizersveld 24,  

5803 AN Venray 

Nederland  
 

Contact 

Tel:  +31 (0)478- 75 03 32  

Fax: +31 (0)478- 75 04 10 
 

Internet:: www.casnederland.nl  

E-mail: frido.kanters@manderstotaal.eu 
 

KvK: Eindhoven 17146993    

BTW Nummer: NL 811140015 B01 

Bank: Rabobank NL23RABO01026.88.400 

 

HANDGEREEDSCHAP 
 

■ Microvezeldoek (wollig) 

■ Melaminespons grijs, zonder latex. 

■ 2K mohair synthetische roller 

■ 2K synthetische kwast 

KEEP YOUR CITY  
CLEAN 

mailto:frido.kanters@manderstotaal.eu

