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RC WAX 
ZELFOPOFFERENDE ANTI-GRAFFITICOATING OP WASBASIS 

 

Anti-graffiti 
 

 

VOORDELEN VAN RC WAX 

✓ Zeer resistent tegen vele soorten inkt en verf 

✓ Zeer eenvoudig te verwijderen met heet water  

✓ Perfect waterdampdoorlatend 
✓ Niet visueel waarneembaar 

✓ Toepasbaar op alle poreuze graffiti-gevoelige ondergronden 

✓ Biologisch afbreekbaar en volledig onschadelijk voor mens en dier 
 

Beschrijving 
 

RC WAX is een biologisch afbreekbare semi-permanente anti-graffiticoating op wasbasis, te gebruiken op ondergronden die 

bescherming nodig hebben tegen graffiti, tags en andere vervuilingen. RC WAX heeft na uitharding de eigenschap zeer resistent 

te zijn tegen vele soorten inkt en verf. 
 

De graffiti kan zeer eenvoudig met heet water worden verwijderd. Na de verwijdering van de graffiti dient men de gereinigde 

plekken opnieuw van RC WAX te voorzien, zodat het behandelde oppervlak na de uithardingsperiode weer opnieuw tegen een 

eventuele volgende graffiti-'aanval' afdoende beschermd is.  
 

RC WAX is waterdampdoorlatend en na de uitharding nagenoeg niet visueel waarneembaar. Het is toepasbaar op alle poreuze 

graffiti-gevoelige ondergronden zoals beton, baksteen, natuursteen, kalkzandsteen, enz. Tevens is RC WAX inzetbaar op de 

meest voorkomende verfsystemen.  

 

Ondergrond 
 

Reinig de te behandelen ondergrond zorgvuldig met een gevelreinigingsmiddel (RC HF CLEANER of RC GEVEL P) zodat graffiti, 

loszittende delen en andere vervuilingen worden verwijderd. De ondergrond moet volledig droog en stofvrij zijn.  
 

Bij gezandstraalde ondergronden, zoals bij blauwe hardsteen, kan men bij slechte straalwerken (=niet gelijkmatig) 

vlekvorming verkrijgen. Steeds een proefvlak plaatsen.  

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Roer of schud voor gebruik RC WAX bijzonder goed. RC WAX dient kruiselings nat in nat met een tussenpauze van ± 2 uren in 

2 lagen te worden aangebracht m.b.v. een lagedrukpomp, kwast of roller. Na het aanbrengen van de eerste laag laat men deze 

(afhankelijk van de temperatuur of luchtvochtigheid) ongeveer 2 uren drogen. Vervolgens brengt men op dezelfde wijze een 

tweede laag aan.  

 

Het wordt aanbevolen de ramen en kozijnen af te dekken, alhoewel lopers en gemorst product direct na gebruik gemakkelijk 

met water verwijderd kunnen worden. RC WAX moet altijd onverdund aangebracht worden. Steeds proefvlak plaatsen.  

 

Minimale omgevingstemperatuur:   10ºC 

Maximale relatieve vochtigheid:   80 % 

Minimale ondergrondtemperatuur:  8ºC 

Maximale ondergrondtemperatuur:  25ºC 

 

Verbruik 
 

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond; 6 tot 7 m²/liter in een tweelagensysteem.  
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Veiligheid 
 

RC WAX is biologisch afbreekbaar, bevat geen oplosmiddelen en is volkomen onschadelijk voor mens en dier.  

 

Opmerkingen 
 

Graffiti is eenvoudig te verwijderen met een hogedrukreiniger en warm water. Bij het spuiten met een druk van 40 bar en hoger, 

en een minimum temperatuur van 70-90°C, zal RC WAX smelten en daarmee de graffiti van het oppervlak verwijderen. 

Na verwijdering dient een nieuwe laag RC WAX aangebracht te worden. 

 

Reinigen van gereedschap/spatten 
 

Met warm water. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

Ten minste 12 maanden houdbaar: opslag in koele, droge en vorstvrije plaats in de originele, ongeopende verpakking. 

 

Verpakking 
 

5 liter (art.nr. 120099), 10 liter (art.nr. 120100) en 25 liter (art.nr. 120102). 

 

Foto’s 
 

  
 

LP 01-09-2021 
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.  

 


