
FLUXAF  GRAFFI-CLEAN is een absoluut veilige, dunne, pH-neutrale en waterafwasbare
Graffiti-verwijderaar op waterbasis. 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 conserveringsmiddelen.

EIGENSCHAPPEN:    

FLUXAF GRAFFI-CLEAN is een reiniger op waterbasis. Hij is volkomen onschadelijk voor de mens en het milieu, is 
loog- en zuurvrij dus pH-neutraal. Hij vereist geen R(isk) en S(afety)- zinnen noch enige gevarensymbolen.
FLUXAF GRAFFI-CLEAN is onbrandbaar, met gewoon water af te wassen en verdampt bijna niet. 
FLUXAF GRAFFI-CLEAN is aanzienlijk zuiniger in gebruik dan conventionele oplosmiddelhoudende graffiti-
verwijderaars.

VERWERKING:      

Bij FLUXAF GRAFFI-CLEAN is geen voor- of nabehandeling van de besmeurde ondergrond nodig. 
FLUXAF GRAFFI-CLEAN kan gebruikt worden op nagenoeg alle ondergronden. Bij juist gebruik wordt de ondergrond niet aangetast. Hout, 
steen, marmer e.d. verkleuren niet en ook de meeste kunststoffen worden niet door FLUXAF GRAFFI-CLEAN aangetast. Metalen kunnen 
evenwel, zoals altijd, mogelijk corroderen. 
Van essentieel belang is de juiste inwerktijd. Hoe langer FLUXAF GRAFFI-CLEAN inwerkt, des te dieper dringt hij door in de boven- en 
(eventueel) de onderlaag. Wij raden altijd aan eerst een proefstukje te behandelen. Voor gebruik op poreuze ondergronden kan de 
inwerktijd langer zijn dan op gladde ondergronden.
 Wanneer u graffiti wilt verwijderen zonder de onderliggende verflaag aan te tasten, laat u de FLUXAF GRAFFI-CLEAN kort inwerken en 
verwijdert u vervolgens de graffiti met een vochtige doek. 
Op heel kwetsbare ondergronden de FLUXAF GRAFFI-CLEAN met een vochtige doek op het besmeurde oppervlak doen en na enkele 
seconden met water afnemen.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en worden verstrekt naar ons beste 
weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Vliegenthart BV niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

TOEPASSING: 

FLUXAF GRAFFI-CLEAN kan gebruikt worden tegen zeer veel ongewenste verontreinigingen. 
Voor het verwijderen van graffiti gemaakt van o.a.

•	 olie- en alkydharsverven
•	 latex- en soortgelijke verven
•	 moffellakken en 2-componentenlakken
•	 acrylaat-gebaseerde verven
•	 spuitbuslakken van o.a. auto- en leerverf

Maar ook voor het verwijderen van b.v.
•	 kauwgum
•	 ongewenste affiches/aanplakbiljetten
•	 pen, viltstift en vetkrijt
•	 en nog veel meer!

VOORZORGSMAATREGELEN: 

FLUXAF GRAFFI-CLEAN is volkomen veilig voor de gezondheid 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 ongewenste verontreinigingen op een veilige wijze zowel door professionele 
gebruikers als door particulieren kunnen worden verwijderd. 
Omdat FLUXAF GRAFFI-CLEAN nauwelijks oplosmiddelen bevat, kan het ook binnenshuis worden toegepast en is extra ventilatie niet nodig. 
FLUXAF GRAFFI-CLEAN 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 veiligheidsbril beschermen en bij mogelijk langdurig huidcontact 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.



De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en worden verstrekt naar ons beste 
weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Vliegenthart BV niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

OPSLAG:

FLUXAF GRAFFI-CLEAN moet worden opgeslagen tussen de 10°C en 35°C.
Shelf-life, indien opgeslagen in de originele, gesloten verpakking onder de genoemde omstandigheden: 
- FLUXAF GRAFFI-CLEAN               3 jaar

REINIGING: 

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

Technische data GRAFFI-CLEAN

Soortelijk gewicht, kg/m³  25°C, ca. 1000

VOS gehalte:, g/l 230


