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APP-S/W 
Zelfopofferende antigraffiti coating 
 
 
Product informatie 
 
APPS-w anti graffiti-wax is een semipermanente anti-graffiti-coating coating op basis van watergedragen 
biopolymeren met sterke filmvormende eigenschappen. Deze film verhindert het doordringen van de 
graffiti en andere aanhechtende vervuilingen in de ondergrond. Tevens biedt de film bescherming tegen 
atmosferische verontreinigen, erosie, vocht en alg. Na bescherming van de ondergrond blijft deze 
volledig ademend / damp-open. Op de meeste ondergronden, zoals metselwerk, beton en schilderwerk 
is de film na uitharding niet zichtbaar. Na behandeling kan aangebrachte graffiti eenvoudig met heet 
water onder hoge druk verwijderd worden. Het verbruik van het product is afhankelijk van de zuiging van 
de ondergrond, ca. 0,15 tot 0,50 liter per m². APPS-w heeft een zeer gunstige prijs- prestatie verhouding. 
Het product is niet milieubelastend. 
 
 
Uitvoering applicatie en graffiti verwijdering 
 
De te behandelen ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. Afhankelijk van de toepassing kan het 
systeem in 1 of 2 lagen worden opgebracht. Aanbrengen d.m.v. lagedrukpomp of airless apparatuur. In 
horizontale en verticale richting de eerste laag aanbrengen. Aansluitend nat op nat een tweede laag op 
gelijk wijze aanbrengen. Aangebrachte graffiti wordt verwijderd met behulp van een hogedrukreiniger 
(min. 75 bar) met heet water (min. 90°C). Ca. 5 minuten de graffiti laten werken en verder met warm 
water afspuiten. Na verwijdering dient een nieuwe laag opgezet te worden zoals hiervoor beschreven. 
Ongewenste APP-Sw (bijv. op glas, kozijnen en de huid) kan in natte toestand met lauw water direct 
afgenomen worden. Gebruikte apparatuur dient na gebruik met warm water doorgespoeld te worden. 
 
 
Product eigenschappen 
 

¾ Kleur      Wit 
¾ Vorm      Vloeibaar 
¾ Minimale verwerkingstemperatuur  +5°C 
¾ Maximale verwerkingstemperatuur  +40 °C 
¾ Niet ontvlambaar 
¾ Biologisch afbreekbaar 
¾ Bevat geen oplosmiddelen 
¾ Vlampunt PMCC in °C    n.v.t. 
¾ Specifieke opslag    n.v.t. 

 
 
Bedrijfsinformatie 
 
Naam:   APP All Protect B.V. 
Adres:   Leuvert 8 
Postcode:  5437 AG 
Telefoon:  0485 315621 
Fax:  0485 313703 
E-mail:  info@appallprotect.nl 
Web:   www.app-protect.com 
 
 
De informatie in dit product informatieblad is gebaseerd op ervaring en testen. Het vertegenwoordigd de recentste informatie beschikbaar ten 
tijden van druk, maar is geen rechtsgeldige garantie van juistheid van wat er staat of wordt beweerd, nog wordt verantwoordelijkheid genomen 
waarvoor deze informatie gebruikt wordt. APP behoudt het recht om deze informatie parameters en formulaties ten alle tijden te wijzigen zonder 
notificatie. 
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