
 
EcoBio-GR Wax 
productnummer: 10018 

Specificatie 

EcoBio-GR Wax is een niet-permanente, dunne, beschermende laag die u kunt 
aanbrengen op oppervlakken die uitnodigend zijn voor graffiti spuiters. Deze semi-
permanente coating is gemaakt op basis van watergedragen biopolymeren. De coating is 
volledig ademend en is op de meeste ondergronden niet te zien. De dunne beschermlaag die 
EcoBio-GR Wax achterlaat verhindert dat graffiti doordringt in de ondergrond. Bijkomend 
voordeel is, dat de coating ook beschermt tegen erosie en vocht. EcoBio-GR Wax vormt 
geen belasting voor het milieu. Als een oppervlak is behandeld met EcoBio-GR Wax en 
vervolgens wordt ontsierd door graffiti, dan kan de aangebrachte graffiti met heet water 
onder hoge druk verwijderd worden. Aan het hete water, voor een snellere werking, kan een 
alkalische reiniger/ontvetter worden toegepast. Het verbruik van EcoBio-GR Wax is: 
afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, ca. 0,15 tot 0,50 liter per m2.  

Met EcoBio-GR WAX is er een nieuwe periode aangebroken voor mens en milieu. 

 

Toepassingsgebieden: 

• sportgelegenheden zoals zwembaden, fitness ruimtes, doucheruimten 
 bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie  
 horeca  
 utiliteitsgebouwen zoals schoolgebouwen , winkelcentra, gymzalen  
 carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto’s, 

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens 
 bedrijfs-, school en sportkantines 
 kantoorgebouwen, publieke ruimtes 
 
 

EcoBio-GR Wax is geschikt voor het beschermen tegen graffiti op o.a.: 

 betonnen constructies zoals aquaducten, viaducten, tunnels, gevels 
 stenen en betegelde muren 
 schuttingen 
 houten beplatingen 
 vloeren en wanden 
 straatmeubilair zoals lantaarnpalen, bankjes, elektriciteitshuisjes, verkeersborden 
 bouwketen 
  



 

 

Gebruiksaanwijzing 

De te behandelen ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. Om te voorkomen dat de aangebrachte coating 
direct wordt weggespoeld door regenwater, adviseren wij om te werken bij droog weer.  Het aanbrengen 
van de  EcoBio-GR Wax beschermlaag gebeurt d.m.v. een lagedruk pomp of met behulp van airless 
apparatuur. Breng de eerste laag EcoBio-GR Wax aan in horizontale en verticale richting. Werk aansluitend 
nat op nat en breng de 2e laag EcoBio-GR Wax op gelijke wijze aan. Als op de coating graffiti is gespoten, 
dan verwijdert u de graffiti met behulp van een hogedrukreiniger (min. 75 bar) met heet water (min. 900C). 
Laat het hete water ca. 5 minuten inwerken en spuit het object verder af met warm water. Na verwijdering 
van de graffiti een nieuwe beschermlaag aanbrengen als hiervoor beschreven. Als er gemorst is (bijv. op 
glas, kozijnen en de huid) direct met lauw water afnemen. Gebruikte apparatuur met warm water 
doorspoelen. 

  

De voordelen van EcoBio-GR Wax zijn: 

 brandvrij 
 biologisch afbreekbaar 
 een goede vervanger voor chemisch producten 
 onbeperkt houdbaar mits vorstvrije opslag 
 beschermt tegen erosie en vocht 
 volledig ademend en is vrijwel onzichtbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch Afbreekbaar 
 

 
Vorstvrij Bewaren 

 

 
Onbeperkt Houdbaar 
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