
Volgens de begripsdefinitie zijn ‘duurzame producten’ producten 

die een duidelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de 

sociale- en milieu effecten binnen de volledige Life Cycle van een 

product. Een antigraffiti coating met een hoge levensduur is dus 

niet automatisch ook een duurzaam product, sterker nog; onze 

zelfopofferende antigraffiti coating PSS-20 (op basis van zetmeel) 

scoort in een LCA beter dan de bestaande polyurethaan, siliconen 

en wax coatings, terwijl de levensduur van de PSS-20 lager ligt dan 

de gangbare permanente anti graffiti coatings.

Door de symbiose van uitvoering, dienstverlening en product 

kunnen wij echter dezelfde levensduur aanbieden als de 

permanente coatings, maar dan met de wetenschap dat uw project 

beschermd wordt tegen graffiti volgens het meest duurzame 

principe dat momenteel beschikbaar is in de markt. 

PSS-20: EEN VOLLEDIG ‘GROEN’ ANTIGRAFFITI 
PRODUCT
De graffitiwerende coating ‘PSS 20’ is gebaseerd op een innovatief 

en onderscheidend concept; een samenstelling van verschillende 

soorten polysacchariden. Deze preventieve coating is volledig 

milieuvriendelijk en zorgt ervoor dat graffiti zonder gebruik van 

chemicaliën verwijdert kan worden, zodat de ondergrond niet 

aangetast wordt. 

DE WERELD VAN POLYSACHARIDEN
Polysachariden zijn in de natuur te vinden in planten en zaden, 

schimmels, algen en suikers (sacharide). Het zijn de bouwstenen 

van de natuur; de koolhydraten! 

 

Van deze door de natuur gemaakte grondstoffen produceren 

wij zelf een voor uitvoerende medewerkers veilige functionele 

zetmeelcoating die naast veilig in de verwerking ook volledig 

biologisch afbreekbaar is. 

DUBOKEUR EN BIO-BASED ECOLABEL
‘PSS 20’ heeft als enige graffiti werende coating in Nederland het 

DUBOKEUR en het BioBased Ecolabel van het Nibé - het Nederlands 

instituut voor bouwbiologie en ecologie. ‘PSS 20’ onderscheidt 

zich hiermee duidelijk van traditionele graffiti werende coatings 

en verlegd de lat voor de toekomst van graffiti werende producten, 

zowel op het gebied van duurzaamheid als in veiligheid voor mens en 

milieu. Uit toetsing die is uitgevoerd op 

basis van de een levenscyclusanalyse 

(LCA), blijkt dat ‘PSS 20’ tot de 

milieutechnische top behoort en 

daarom een duurzame keuze is.

DE AANPAK VAN GEVELMEESTERS I.S.M. DE 
ARCHITECT
GevelMeesters richt zich niet alleen op een scherpe prijs van 

een anti-graffiti-coating, maar richt zich ook op de meerwaarde 

van het product. Zo spelen wij in op de hedendaagse vraag naar 

milieuvriendelijke en duurzame oplossingen voor het vraagstuk 

rondom graffiti vandalisme en andere soorten van (omgeving)

vervuiling. Hierin is een goede samenwerking met de architect van 

groot belang omdat deze ook streeft naar het bouwen met minimale 

impact op het milieu en de toepassing van natuurlijke BioBased 

producten en een toekomstbestendig schoon object. 

Hand in hand naar een circulaire economie!

Voor nadere informatie over de aanpak van GevelMeesters kunt u 

bellen of mailen naar:

0485-312327 / info@gevelmeesters.nl 

TEKST  FOTOGRAFIE GEVELMEESTERS
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HOGE LEVENSDUUR IS NIET PERSÉ DUURZAAM.
Tegenwoordig is ‘Duurzaam’ een toverwoord waar iedereen mee 

bezig is. Er zijn veel producten die het stempel duurzaam krijgen, 

maar zijn ze dat ook? Uitgebreide duurzaamheid claims worden 

steeds meer toegepast, waarbij factoren zoals gezondheid van 

gebruikers, productie en afvalstromen van materialen een rol 

spelen. 

Maar hoe weten we dat we echt met een duurzaam product van 

doen hebben? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is kennis 

van zaken nodig. Ondernemers kunnen zeggen dat hun product 

duurzaam is onder de noemer dat het lang mee zal gaan of dat 

het wordt gerecycled, maar het blijft toch een geval van de ‘slager 

die zijn eigen vlees keurt”. Een onafhankelijk label met een 

transparante onderbouwing kan duidelijkheid geven in de troebele 

wereld van duurzaamheid.

DE LEVENSCYCLUS ANALYSE
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de milieu impact van 

een product moeten alle aspecten beschouwd en geclassificeerd 

worden. Een Levenscyclusanalyse, of LCA, kan hierbij heel nuttig zijn. 

In de LCA worden alle aspecten gekwantificeerd zodat ze beter met 

elkaar te vergelijken zijn. LCA’s worden vanwege hun complexiteit 

uitgevoerd door computerprogramma’s, maar de menselijke factor 

en ‘gezond verstand’ blijven desondanks belangrijke steunpilaren 

in de beoordeling. Het is dus belangrijk dat een onafhankelijke 

instantie de LCA uitvoert. Het Nibé (Nederlands Instituut voor 

Bouwecologie) is een instantie die specifiek voor de bouw LCA 

berekeningen kan uitvoeren. Inhoudelijk wordt bij een LCA van een 

product gekeken naar het hele proces van wieg tot graf. Dit begint 

bij de winning van grondstoffen en eindigt bij de afvalverwerking 

van het product. Alle daartussen liggende processen worden 

meegenomen, zoals het transport van grondstoffen, de productie 

van het product en productonderhoud gedurende en aan het eind 

van de levenscyclus. Al deze processen hebben ieder hun eigen 

invloed op het milieu. Met behulp van een LCA wordt inzichtelijk 

gemaakt welke milieueffecten er optreden, waardoor verschillende 

producten uit één groep met elkaar kunnen worden vergeleken.

ANTI-GRAFFITI COATINGS
Er wordt in de markt voor het behandelen van oppervlakken tegen 

graffiti vaak beweerd dat producten met een lange levensduur ook 

duurzaam zouden zijn. Het tegendeel is vaak het geval. Producten 

op basis van polyurethaan, wax, silanen of op basis van Nano-

silicaat blijven weliswaar lang functioneel, maar hebben door hun 

productieproces en einde-levensduur (de ‘End-of-life’ impact) toch 

een hoge milieubelasting. Daarnaast gaat het effectief verwijderen 

van graffiti van deze permanente coatings vaak gepaard met zeer 

milieubelastende graffiti removers.

Met GevelMeesters, 
uw gevels duurzaam 
én groen schoon! 

Hoe werkt PSS-20?
1.De PSS-20 wordt aangebracht. 
2.PSS-20 droogt onzichtbaar en is 
   damp-open. 
3.Graffiti. 
4.Heet water. 
5.De PSS-20 zwelt op. 
6.En wordt daarna verwijderd. 
7.Graffiti resten worden opgevangen. 
8.Een herstellaag PSS-20 wordt direct 
   daarna aangebracht.
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