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Fluxaf Graffi-Clean 
    

Fluxaf Graffi-Clean is een absoluut veilige, dunne, pH-neutrale en water 
afwasbare 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. 

 
 
 
 
 
Te gebruiken tegen ongewenste verontreinigingen: 

• Kauwgom 
• Affiches/aanplakbiljetten 
• Pen, viltsift en vetkrijt 
• Verschillende soorten graffiti, gemaakt van: 

- Olie- en alkydharsverven. 
- Latex- en soortgelijke verven. 
- Moffellakken en 2-componentenlakken. 
- Acrylaat-gebaseerde verven. 
- Spuitbuslakken van o.a. auto- en leerverf. 

 
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 graffitiverwijderaars. 
 
Verwerking:  

1. Er is geen voor- of nabehandeling van de besmeurde ondergrond nodig. Fluxaf Graffi-Clean 
kan namelijk 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Op heel kwetsbare ondergronden de Fluxaf Graffi-Clean met een vochtige doek op het 
besmeurde oppervlak doen en na enkele seconden met water afnemen. 

 
Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan 
namelijk per houtsoort verschillen. 
 
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 
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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. 

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

Technische data Graffi-Clean 
Soortelijk gewicht, kg/m³ 25℃, ca. 1000 
VOS gehalte:, g/l 230 

 
Verkrijgbare hoeveelheden: 
0,5L, 5L & 20L. 
 
Houdbaarheid: 
Fluxaf Graffi-Clean kan tot 3 jaar worden opgeslagen tussen de 10°C en 35°C in de originele, 
ongeopende verpakking.  
 
Veiligheidsadvies: 
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.  
MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com.  
 
 

http://www.fluxaf.com/
http://www.fluxaf.com/

