
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  COATRIGHT® IS EEN GEREGISTREERDE MERKNAAM VAN BICCS B.V., ALMERE (NL)   

 

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) 

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, tenzij anders overeengekomen. De verkoop- en leveringsvoorwaarden 

kunt u downloaden vanaf onze website (www.biccs.nl/download). Desgewenst worden deze op eerste verzoek toegezonden.  

 
www.coatright.nl 

   COATRIGHT® GRAFFITI REMOVER 
 SNELWERKENDE GRAFFITI VERWIJDERAAR 

 

PRODUCTCODE: 
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COATRIGHT® Graffiti Remover is een snelwerkende graffiti remover voor het snel en eenvoudig verwijderen  

van uiteenlopende soorten graffiti- en andere vormen van vervuiling  en is geschikt voor vrijwel alle  

ondergronden. COATRIGHT® Graffiti Remover is een mens- en milieuvriendelijk product. 
 

Eigenschappen 

COATRIGHT® Graffiti Remover verwijdert snel en eenvoudig graffiti en vele andere verontreinigingen. Kan 

gebruikt worden op uiteenlopende ondergronden (hout, koper, bepaalde soorten natuursteen en diverse 

metalen), zonder deze aan te tasten (*). Bij twijfel over, of onbekendheid met, de ondergrond, en zeker op 

lichtmetalen en natuursteen adviseren wij altijd vooraf een proef te nemen. COATRIGHT® Graffiti Remover 

is een visceus product waardoor de kans op spatten en van het object afdruipen minimaal is. Het bevat geen schadelijke solvents 

(zoals NMP), zuren, loog, etc. en behoeft dan ook geen R & S gevarenzinnen of symbolen. Ook gelden geen restricties voor het 

transport of opslag. COATRIGHT® Graffiti Remover is een mens- en milieuvriendelijker product. 
 

(*) COATRIGHT® Graffiti Remover vereist slechts een zeer korte inwerktijd. Deze is afhankelijk van de mate van vervuiling, 

  ondergrond, etc. en moet dus proefondervindelijk vastgesteld worden. Bij een te lange inwerktijd kan COATRIGHT® Graffiti 

   Remover als afbijt fungeren en bestaat het risico dat onderliggende lagen ook aangetast worden. 
 

Toepassing 

Draag tijdens het gebruik oog- en gelaatsbescherming. Indien COATRIGHT® Graffiti Remover in contact komt met de  

ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen. Bij contact met de huid direct afwassen met water. Indien  

ingeslikt, bezoek een arts en laat deze het veiligheidsinformatieblad inzien. Eventuele spuitnevel niet inademen. 
 

Breng COATRIGHT® Graffiti Remover aan op de te verwijderen graffiti of vervuiling. Was na een korte inwerktijd (*) de vervuiling  

met een spons en water in een ronddraaiende beweging weg. Eventueel de behandeling herhalen. Het is beter om twee keer een  

korte behandeling uit te voeren dan eenmaal met een langere inwerktijd. Na verwijdering van de graffiti/vervuiling de ondergrond  

grondig nawassen met warm water (60-80°C) om alle residu te verwijderen. Na volledige droging kan de ondergrond desgewenst  

opnieuw geschilderd worden (na voorbehandeling). 
 

Voor meer informatie neemt u contact op met de technische dienst van COATRIGHT®. 
 

Technische gegevens  

Kleur    : groenachtig    Soortelijke massa  : 1,11  
Reuk   : milde geur    VOS   : 275 g/ltr 
Uiterlijk   : gelachtig    Applicatie  : kwast of spuit 
Houdbaarheid   : 12 maanden (in gesloten verpakking)  
 

Opslag 

Vorstvrij bewaren. Bevriezing van het product leidt tot onherstelbare aantasting van de kwaliteit. Veiligheidshalve moet dan ook een 
minimum temperatuur van 5°C en een maximum temperatuur van 30°C worden gehanteerd. 
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De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u 
een indicatie van de toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische 
documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld.  
De producten en de informatie zijn uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers met de benodigde specifieke kennis en vaardigheden en het is de  
verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de 
ondergrond, nog op de vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid 
voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het gebruik of de inhoud van dit datablad. 

 

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Dit datablad 
vervangt alle eerdere uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de recentste uitgave is alvorens het 
product te verwerken (scan QR code aan rechterzijde voor de laatste versie, kijk op www.coatright.nl of neem contact met ons op). 

    

   


