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Beschrijving: 
 
Tweecomponenten, luchtdrogende polyurethaan / acrylaat coating. 
 
Korte droogtijd en snelle doorharding, droogt snel bij normale kamertemperaturen. 
Hoge glansgraad en zeer goede glans stabiliteit. Hard en emaille-achtig oppervlak dat 
gemakkelijk reinigbaar is. 
 
 
 
 
 
Producent: 
 
Branth-Chemie A.V. Branth 
Postfach 11 07 * 21503 Glinde 
Biedenkamp 23 * 21509 Glinde 
Tel. +49 40-3697400 Fax. +49 40-367148 
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Technische gegevens: 
 Ο Verwerking:  Basis en verharder in de voorgeschreven mengverhouding 4 : 1 mengen. Dit  

   mengsel binnen 3 tot 4 uur verwerken.  Ο Reiniging: Meer dan 90% van alle door ons geteste graffiti sprays laten zich eenvoudig met 

   Branth’s Kombi-Verdunner verwijderen. Alle overige geteste sprays lieten zich  
   met sterkere graffiti-verwijderaars (bijv. Farb-Ex van Igefa) gemakkelijk   
   verwijderen zonder het oppervlak van “2-K-Anti-Graffic” aan te tasten. In de  
   testen werden graffiti 30 keer van hetzelfde oppervlak verwijderd zonder  
   negatieve invloed op de antigraffiti eigenschappen. Afbijtmiddelen zoals 
   “Vandal-Ex” mogen maximaal een uur inwerken.  Ο Verpakking: 4 kg basis materiaal, 2 x 0,5 kg verharder. 

   Minimale afname: Transparant: 5 kg, Kleuren: 30 kg per kleur. 
   Kleinverpakking transparant: 625 g (500 g. basis + 125 g. verharder). Ο Geschikte 

 Ondergrond: Metaal, steen, beton en andere “stabiele” ondergronden.  Ο Aanbrengen: Conventioneel spuiten: 1,2-1,8 mm spuitopening. 3-5 bar bij een viscositeit van  

   25-35 sec. (DIN 4 mm), ≅  20-30% Branth’s Kombi-Verdunner toevoegen. Ο Aanbevolen 

 Grondlaag: Een 2-componenten grondlaag (bijv. Brantho-Korrux “2-Kompo” in wit, 
   RAL 9010); indien men rekening houdt met langere droogtijden zijn Brantho- 
   Korrux ”nitrofest” en Brantho-Korrux ”3 in 1” ook geschikt. 
Product data: 
Basis:   PUR-Acryl-bindmiddel met speciale additieven. 
Verdunner:  Branth’s Kombi-Verdunner. 
Verwerking:   Kwast of roller, spuiten met verdunner toevoeging, gereedschap direct na gebruik 
   grondig reinigen. Bij roller applicatie oppassen voor luchtinslag (kleine blaasjes). 
Hittebestendigheid: Bestand tot 160º C (geen glansverlies, geen kwalitatieve veranderingen; vanaf  
   ca. 120º C moet rekening gehouden worden met verkleuring/vergeling   
   (afhankelijk van de kleur). 
Verwerkingstemp.: + 10ºC tot + 30ºC (aanbevolen); ideale temperatuur 20º C, niet boven 30º C  
   verwerken. 
Droging:  Stofdroog: 15-30 minuten: duimvast: 60-120 min., volledig doorgehard 5-10 uur; 
   “graffitibestendig” na 24 uur 
Opslagstabiliteit: 9 maanden in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats. 
Classificatie:  Zie uitgebreide informatie in het veiligheidsinformatieblad (VIB). 
Rendement:  Afhankelijk van de ondergrond: ca. 15 m²/kg. 
Massa:   0,95 (transparant) tot 1,2 (kleurafhankelijk) voor het gerede mengsel. 
Viscositeit:  * aangemengd: 120 sec./4 mm. 
   * met 15% Kombi-Verdunner: 50 sec./4 mm. 
   * met 30% Kombi-Verdunner: 30 sec./4 mm. 
 
Branth’s ”2-K-Anti-Graffic” voldoet aan deze richtlijnen. 
Richtlijn 2000/53/EU (oude voertuigen) 
Richtlijn 2002/95/EU (elektrische apparaten)  
Verdere informatie: Deze coating kan zonder geschuurd te hoeven worden met zichzelf of bijv. met 
   Brantho-Korrux ”3 in 1” overgeschilderd worden. 
 
Dit informatieblad is opgesteld naar beste weten. Hieraan ligt jarenlange ervaring en ten grondslag en werd zorgvuldig 
samengesteld. De gegevens zijn doorsnee waarden zonder enige rechtsverplichting. Vanwege de veelvoudige toepassingen en 
werkwijzen kan in individuele gevallen geen aansprakelijkheid genomen worden. 
Dit informatieblad is een vertaling van het Duitse blad                    06/06 VB/Eg. 


