
VERNACRYL 30 

HERNIEUWBARE ANTI-GRAFFITI FILMLEGGENDE 

BESCHERMING (NIET PERMANENT, ZELF OPOFFEREND) EN 

WATERAFSTOTEND ,VOOR RUWE POREUZE ONDERGROND, 

OP BASIS VAN ACRYL HARS IN WATERIGE OPLOSSING EN 

VAN P.T.F.E. (GLANZENDE OF MATTE AFWERKING) 

 

                                                

• Hoog kwaliteits product  

• Niet verzeepbaar 

• Verandert de waterdamp 

doorlaatbaarheid niet 

• Glanzende of matte afwerking 

• Heeft geen primer nodig  

• Vergeelt de ondergrond niet 

• Eén component product  

• Waterafstotend 

• Geschikt voor zowel binnen als voor 

buiten toepassing 

• Kleurloos 

• Zeer hoge weerstand tegen UV, 

inkten, viltstift, verven  

 VERPAKKINGEN : 

• In 20 Kg verpakking, per palet van 24 X 20 Kg 

• In 5 Kg verpakking, verzamelbox van 4 X 5 Kg 

 

 

 

VERNACRYL 30 is bestemt voor de bescherming van ruwe ondergrond zoals : stenen, 

baksteen, beton, cement, hout, waterafstotende plamuur, tegen alle soorten graffiti 

(verf, viltstift, inkt...). 

 

 

1. VERDUNNING : VERNACRYL 30 is klaar voor gebruik. 

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol, airless. 

3. WERKWIJZE : VERNACRYL 30 goed homogeen roeren voor gebruik. In twee 

kruislingse lagen aanbrengen zonder overdadig gebruik met een tussentijd van 4 uur 

tussenpauze (de eerste laag moet droog zijn). Verwijdering van de graffiti : Het 

verwijderen van graffiti kan in 2 manieren gebeuren : met heet water van 90°C en onder 

minimum druk van 90 bar of door het gebruik van SCALPEX NW (zie technische fiche).  
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In beide gevallen zal men zien dat de bescherming verdwijnt en dat deze bijgevolg 

vernieuwd zal moeten worden. 

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : De bescherming is effectief na ongeveer 72 uur 

(afhankelijk van de buitentemperaturen). 

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert 

de werkzaamheid van het product. 

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de gereedschappen 

onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden 

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 150 tot 200 g / m2 per laag naar gelang de porositeit 

van de ondergrond.* 

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de 

weersomstandigheden en directe zonnestralen 

 
* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de 

werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product 

bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden. 

 

 

 

 

  

 

 

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Vraagt geen enkele bescherming, doch zo 

snel mogelijk de eventuele spatten verwijderen met een vod. 

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : VERNACRYL 30 is niet gevaarlijk maar het 

is toch aan te raden het contact met ogen en huid te vermijden. Indien toch contact, 

overvloedig met water spoelen. 
 
Belangrijk : De Inhoud Van Dit Document Is Het Resultaat Van Onze Ervaring Met Dit Produkt. Het Kan Ons In Generlei Mate 

Aansprakelijk Stellen Voor Het Gebruik In Elke Specifiek Geval. Het Is Bovenal Zeer Belangrijk Voorafgandelijke Het Produkt Uit Te 

Testen. Lees Het Veiligheidsinformatieblad.   

 

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN 

• Waterige emulsie 
• Vloiestof met een melkachtig uitzicht 
• Soortelijke massa 1.05 g/ cm3 bij 

20°C 

• pH : 8 
• Niet vorstbestendig 
• Vlampunt : Geen 
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