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RC 809 AG 
WATERGEDRAGEN ANTI-GRAFFITI MET OLIE- EN WATERAFSTOTENDE EIGENSCHAPPEN 

 

Waterwerende oppervlaktebehandeling | Anti-graffiti 
 

 

VOORDELEN VAN RC 809 AG 
✓ Oppervlakken zijn bestand tegen penetratie van de meeste soorten graffiti 
✓ Oplosmiddelvrij 

✓ Perfect dampdoorlatend 
✓ Beschermt tegen zure regen, vervuiling en atmosferische invloeden 

✓ Zelfreinigend karakter maakt onderhoud eenvoudiger 
✓ Biedt bescherming tegen water en graffiti voor de gehele constructie 

 

Beschrijving 
 

RC 809 AG beschermt oppervlakken zodat een grote verscheidenheid aan soorten graffiti gemakkelijk kan worden 

verwijderd, inclusief spuitverf, permanente markeerstift, inkt, bitumineuze verf, asfaltverven en andere verven op basis van 

oplosmiddelen of water. Vanwege de uitzonderlijke eigenschappen van RC 809 AG zijn standaard niet-gevaarlijke 

reinigingsmiddelen en waterstralen onder lage druk voldoende om de meeste graffitisoorten te verwijderen. 
 

RC 809 AG is ademend en wijzigt het uitzicht van de ondergrond niet. Deze eigenschappen maken het product ideaal voor 

metselwerkwanden. RC 809 AG is gebaseerd op gefluoreerde harsen. Ondergronden die kunnen worden beschermd zijn 

onder meer zandsteen, terracotta, hand gegoten stenen, kalksteen, graniet en de meeste natuurstenen. 
 

RC 809 AG penetreert en vult de poriën om te voorkomen dat water binnendringt door buitenmuren die aan normale 

weersinvloeden zijn blootgesteld. 
 

Eigenschappen 
 

• Behandelde oppervlakken zijn bestand tegen penetratie van de meeste soorten graffiti; 

• Vereenvoudigt het verwijderen van graffiti; 

• Niet-filmvormend; 

• Perfect waterdampdoorlatend; 

• Verandert het uitzicht van het oppervlak niet; 

• Laat het materiaal ademen; 

• Oplosmiddelvrij, reukloos, niet giftig en niet brandbaar; 

• Beschermt materialen tegen vervuiling, atmosferische invloeden, zure regen en verontreinigende stoffen; 

• Vermindert vorstschade; 

• Vergemakkelijkt het onderhoud van het oppervlak vanwege de zelfreinigende aard van het product; 

• Biedt bescherming tegen water en graffiti voor de gehele constructie. 
 

Ondergrond 
 

Beton moet minimaal 28 dagen uitharden. Alle herplaatsingen moeten worden voltooid en moeten gedurende ten minste 3 

dagen uitharden. Betonreparatie moet worden voltooid voordat RC 809 AG wordt aangebracht. Reparatiematerialen,  

kit-, afdichtingsmaterialen en verkeersverf moeten volledig zijn uitgehard voordat ze worden aangebracht. 
 

Alle oppervlakken moeten worden gereinigd om alle sporen van graffiti, vuil, stof, uitbloeiingen, schimmel, zout, vet, olie, 

asfalt, cementmelk, uithardingsmiddelen, verf, coatings en andere vreemde materialen te verwijderen. Aanvaardbare 

methoden voor oppervlaktereiniging zijn onder meer stralen, zandstralen, waterstralen en het gebruik van chemische 

reinigingsmiddelen. 
 

Gebruiksaanwijzing 
 

Bij het handmatig aanbrengen dient RC 809 AG “vloeiend” op het oppervlak te worden aangebracht. RC 809 AG moet , als 

vloeistof, enkele seconden met het te behandelen oppervlak in aanraking komen. Horizontale vlakken moeten na het 

aanbrengen 3-5 seconden “spiegelend” nat zijn.  
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Op verticale vlakken moet RC 809 AG worden aangebracht van boven naar onder, bij voorkeur in 2 lagen (nat in nat). Elke 

laag wordt tot verzadiging aangebracht. De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5°C en de 25°C. Niet aanbrengen 

bij temperaturen lager dan 5°C en op oppervlakken warmer dan 25°C. 

 

Schoonmaken bij graffiti 
 

RC 809 AG is ontworpen om gemakkelijk verf, markeerstiften en andere materialen die gebruikt worden voor graffiti te 

verwijderen van beton, metselwerk en natuurstenen ondergronden. Aanvaardbare methoden voor het verwijderen van 

graffiti zijn onder meer verfverwijderaars op basis van citrus (RC GRAFITTI STRIP), hogedrukreiniging met water, 

stoomreiniging en gepatenteerde reinigingsmiddelen. Als water onder hoge druk wordt gebruikt, moet erop worden gelet 

dat de ondergrond niet wordt geëtst. Door de ondergrond te verwijderen, wordt ook de RC 809 AG verwijderd. 

 

Verbruik 
 

0,2 à 1 liter/m², naargelang de porositeit van de ondergrond.  
 

Technische karakteristieken 
 

Basis:  Gefluoreerde harsen 

Actieve stofgehalte:  5,5 % ± 1% 

Solventen: Geen 

Specifiek gewicht (20°C): 1 

Geur: Geen 

pH: 7 (neutraal) 

Uitzicht:  Kleurloze vloeistof 

Resistentie tegen alkaliën:  Bestendig tot pH 14 

Verouderingstest:  < 0,1 ml absorptie na 10 jaar (volgens WTCB) 

Vlampunt: Geen  

Viscositeit: 100 – 300 cPs 

Wijziging oppervlaktespanning:  Van 20 tot 40 mN/m 

Bevochtigingshoek (ASTM D5946): Groter dan 60° 

Waterdampdoorlaatbaarheid: µ < 10 

Maximale doeltreffendheid: Na 7 dagen 
  

Veiligheid 
 

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche. 
 

Opmerking 
 

• Ramen, vensters en andere niet behandelbare ondergronden moeten altijd beschermd worden. Incidentele vlekken 

moeten onmiddellijk vooraleer ze te laten drogen, met een in zeepwater gedrenkte spons gereinigd worden. 

• Het is sterk aanbevolen om na het aanbrengen van de verschillende lagen, en voor het product opdroogt, het 

overmatige product van het oppervlak te verwijderen met een doek of een rol die lichtjes bevochtigd is met water.  

• Een voorafgaande test met RC 809 AG op de plaats van gebruik is altijd aanbevolen.  

 

Reiniging gereedschap 
 

Na gebruik grondig reinigen met water. 
 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Koel en vorstvrij opgeslagen te worden in de originele en gesloten verpakking. Opslaan tussen +5°C en 25°C.  

• 1 jaar in originele verpakking. 
 

Verpakking 
 

25 liter (art.nr. 20157), 10 liter (art.nr. 20156) en 5 liter (art.nr. 20160). 

LP 12-01-2020 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten 
die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke 
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis 
van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische 
informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


