
 

 

 
Permanente, 1-componenten coating met extreme anti-graffiti eigenschappen 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING 

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD is een permanente, transparant, 1-

componenten anti-graffiti coating voor het beschermen van beton, hout, 

metselwerk en metalen ondergronden. 

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD is een transparant systeem waar 

graffiti meerdere malen van verwijderd kan worden zonder de 

bescherming te beschadigen. Graffiti verwijderen kan eenvoudig met koud 

water en hoge druk (80-100 bar). Het gebruik van chemische 

verwijderaars is niet nodig. 

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD vormt een extreem duurzame laag 

met extreme anti-graffiti eigenschappen. De coating biedt uitstekende 

bescherming tegen externe elementen zoals regen, zon en extreme 

temperaturen. 

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD heeft een licht kleurverdiepende 

werking op minerale ondergronden. 

 

TOEPASSING 

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD is direct toepasbaar op vrijwel alle 

poreuze minerale ondergronden. Veel voorkomende toepassingen zijn 

beton, metselwerk, metalen oppervlakken en houten oppervlakken. 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Stickers en posters kunnen ook eenvoudig van de ondergrond 

worden verwijderd. 

• 1-componenten en eenvoudig te verwerken 

• Verlaagt de onderhoudskosten omdat er geen chemische 

reinigingsmiddelen nodig zijn 

• Perfecte anti-graffiti eigenschappen 

• Dampdoorlatend, sluit de ondergrond niet af 

• Zeer hoge UV-resistentie en glansbehoud 

• Zeer lage vuilaanhechting 

• Uitstekende buitenduurzaamheid 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Kleur:  Transparant 

Geur:  Karakteristiek 

Soortelijk gewicht: 0,98 kg/liter 

Vlampunt:  54°C 

 

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN 

Omgevingstemperatuur: maximaal 35°C, minimaal 8°C 

Ondergrondtemperatuur: maximaal 35°C, minimaal 8°C  

Relatieve luchtvochtigheid: max 80% en 3°C boven dauwpunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

1. De te behandelen ondergrond reinigen en ontdoen van graffiti en 

andere verontreiniging zoals roet, was, olie, verfresten etc.  

2. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig intact, droog en stofvrij is. 

3. GRAFFITIGUARD PERMANENT HD onverdund gebruiken of tot 

30% verdunnen met terpentine. 

4. GRAFFITIGUARD PERMANENT HD aanbrengen met een 

langharige roller, kwast of airless spuitapparatuur. Aanbrengen met 

een gemiddeld verbruik van 150 tot 250 g/m2 afhankelijk van de 

ruwheid van de ondergrond. 

5. Voor sterk zuigende en ruwe ondergronden kan het nodig zijn om 

een tweede laag aan te brengen om een egale bescherming te 

krijgen. Wacht hiermee tot de eerste laag kleefvrij is (ca. 2-3 uur). 

 

DROGING 

Waterbestendig: na 4 uur (bij 20°C) 

Uitgehard:  maximaal 24 uur afhankelijk van de laagdikte 

Volledig uitgehard: ca. 7 dagen 

 

VERPAKKING 

1 en 5 kg 

 

THEORETISCH VERBRUIK 

4  8 m² per liter afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.  

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Maak bij voorkeur een verpakking volledig leeg na opening. Na 

blootstelling aan lucht zal overgebleven product verder uitharden en 

dikker worden. 

• Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open 

vuur en andere ontstekingsbronnen.  

• Reinig gereedschap direct na gebruik met terpentine. Uitgehard 

materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden. 

• Neem voor toepassing met airless spuitapparatuur contact op met 

een van onze technisch adviseurs. 

• GRAFFITIGUARD PERMANENT HD is niet geschikt voor aerosol 

applicatie. Vernevelen van het product zal leiden tot verspreiding 

van aerosol druppels in de lucht die bij inademing serieuze 

 

 

OPSLAG EN HOUDBAARHEID 

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. 

Opslaan op een goed geventileerde, koele en vorstvrije plaats. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Ontvlambare vloeistof en damp. Voorkom inademing van aerosolen. 

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, 

beschermende kleding en veiligheidsbril. 

Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D 

afdeling.      

 

  
 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen 

wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij 

kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het 

gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met 

één van onze adviseurs! 

 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 

T. +31 418 680 680 

E. info@mavro-int.com 

W. www.mavro-int.com  

 

DISCLAIMER 

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van 

het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en 

techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden 

buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen 

rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle 

aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en 

eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te 

allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, 

toepassing en resultaat. 

 

Uitgave:   April 2021 

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen. 

 

Artikelnummer:  57621 
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