
Graffiti?
Voor de meeste mensen een

bron van ergernis. En voor

velen een enorme kostenpost

bij het verwijderen. Om maar

niet te spreken over de gevaren

voor eigen gezondheid bij 

het gebruik van conventionele

reinigingsmiddelen.

Maak daarom nu kennis met onze

vernieuwde graffiti-ver wijderaar:

Graffi-Klean!®
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Deze graffiti-verwijderaar op 

water  basis is absoluut veilig, dun,

pH-neutraal en waterafwasbaar. 

Hij is geschikt voor het in één 

stap verwijderen van de meest

voorkomende soorten graffiti,

viltstift, kauwgom en vele andere

ongewenste verontreinigingen

van vrijwel alle ondergronden. Hij

bevat geen zuren of logen, geen

NMP en geen biociden of con-

serveringsmiddelen.   

Meer informatie www.afbijt.com

Milieu-vriendelijke

graffiti-verwijderaar!



Informatieblad
Type:
Deze absoluut veilige, dunne, pH-neutrale en wat-
erafwasbare graffiti-verwijderaar op waterbasis is
geschikt voor het in één stap verwijderen van de
meest voorkomende soorten graffiti, viltstift, kauw-
gom en vele andere ongewenste verontreinigingen
van vrijwel alle ondergronden. Het bevat geen zuren
of logen, geen NMP en geen biociden of conser -
veringsmiddelen.

Toepassing:
GRAFFI-KLEAN!® kan gebruikt worden tegen zeer
veel ongewenste verontreinigingen.
Voor het verwijderen van graffiti van o.a.:
• olie- en alkydharsverven
• latex- en soortgelijke verven
• moffellakken en 2-componenten lakken
• acrylaat-gebaseerde verven
• spuitbuslakken met o.a. auto- en leerverf
Maar ook voor het verwijderen van o.a.
• kauwgum
• ongewenste affiches/aanplakbiljetten
• pen, viltstift en vetkrijt
• en nog veel meer!

Eigenschappen:
GRAFFI-KLEAN!® is hoofdzakelijk gebaseerd op water.
Het is volkomen onschadelijk voor de mens en het
milieu, is loog- en zuurvrij dus pH neutraal. Het
vereist geen R(isk) en S(afety)- zinnen noch enige
gevarensymbolen. GRAFFI-KLEAN!® is onbrandbaar,
met gewoon water af te wassen en het verdampt
bijna niet. GRAFFI-KLEAN!® is aanzienlijk zuiniger in
gebruik dan conventionele oplosmiddelhoudende
graffiti-verwijderaars.

Verwerking:
Bij GRAFFI-KLEAN!® is geen voor- of nabehandeling
van de besmeurde ondergrond nodig. GRAFFI-
KLEAN!® kan gebruikt worden op nagenoeg alle on-
dergronden. Bij  juist gebruik wordt de ondergrond
niet aangetast. Hout, steen, marmer e.d. verkleuren
niet en ook de meeste kunststoffen worden niet
door GRAFFI-KLEAN!® aangetast. Metalen kunnen
evenwel, zoals altijd, mogelijk corroderen. Van es-
sentieel belang is de juiste inwerktijd. Hoe langer
GRAFFI-KLEAN!® inwerkt, des te dieper dringt hij
door in de boven- en (eventueel) de onderlaag. Wij
raden altijd aan een proefstukje te behandelen. Voor
gebruik op poreuze ondergronden kan de werktijd

langer zijn, dan op gladde ondergronden.
Wanneer u graffiti wilt ver  wijderen zon-

der de onderliggende verflaag aan te tasten, laat u
de GRAFFI-KLEAN!® kort inwerken en verwijdert ver-
volgens de graffiti met een vochtige doek. Op heel
kwetsbare ondergronden de GRAFFI-KLEAN!® met
een vochtige doek op het besmeurde oppervlak
doen en na enkele seconden met water afnemen.

Voorzorgsmaatregelen:
GRAFFITI-KLEAN!® is volkomen veilig voor de
gezond heid en het milieu. Het veroorzaakt geen
gevaarlijke dampen. Het is hoofdzakelijk gebaseerd
op water en bevat geen zuren of logen en geen
(schadelijke) oplosmiddelen. Het kent ook geen
MAC-waarde, waardoor graffiti en andere onge -
wenste ver ontreinigingen op een veilige wijze zowel
door professionele gebruikers als door particulieren
kunnen worden verwijderd. Omdat GRAFFI-KLEAN!®

nauwelijks oplosmiddelen bevat, kan het ook 
binnenshuis worden toegepast en is extra ventilatie
niet nodig. GRAFFI-KLEAN!® dient u natuurlijk met
gezond verstand te gebruiken, zoals bijvoorbeeld
het dragen van normale werkkleding bij het gebruik.
Bij mogelijk spetteren uw ogen met een veiligheids-
bril beschermen, en bij mogelijk langdurig huid -
contact geschikte (latex) handschoenen dragen. Bij
inslikken van het product dient u uw mond met
water te spoelen. Bij spatten op kleding of andere
ongewenste plekken direct afspoelen met water.
Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele
gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Behandeling:
De schoongemaakte resten (verf, e.d.) moeten als
(klein) chemisch afval worden afgevoerd, volgens de
regels/voorschriften van de locale overheid.

Technische gegevens:
soortelijk gewicht: circa 1000 kg/m3 bij 25°C
R en S zinnen: geen
gevaren symbolen: geen
transportbelemmeringen: geen
speciale aanduidingen: geen
opslag: niet onder de 8°C opslaan
VOS gehalte: 230 g/l

Verdere gegevens zie de websites:
www.afbijt.com en/of www.graffi-klean.com
Deze informatie is door ons naar beste eer en geweten opgesteld.

Vliegenthart B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor

eventuele afwijkingen.

Meer informatie www.afbijt.com
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