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Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan  aan dit technisch 
merkblad geen rechten worden ontleend.   

 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op 
aanvraag toe.  
Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid. 
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Algemeen VGB-SILOXAN-AG is een melkachtige vloeistof speciaal ontworpen voor 
toepassing op bakstenen, marmeren of natuurstenen gevels, ter bescherming 
tegen graffiti. (leuzen, e.d.) 
De op de VGB-SILOXAN-AG aangebrachte leuzen (door viltstift of verf) kunnen 
eenvoudig worden verwijderd met behulp van een stoomcleaner (80-90°C). 
De aangebrachte VGB-SILOXAN-AG wordt ook verwijderd en dient derhalve na 
de verwijdering opnieuw te worden aangebracht. De waterdampdoorlaatbaarheid 
wordt iets gereduceerd. 

 

Toepassing VGB-SILOXAN-AG wordt toegepast op steen, natuursteen en 
  marmer. Bij gebruik op kunststof of geverfde oppervlakken dient eerst  
  een proefstuk te worden aangebracht om te zien of de ondergrond  
  aangetast wordt. 
 

Eigenschappen VGB-SILOXAN-AG beschermt de gevel aanzienlijk tegen graffiti / vandalisme, de 
graffit laat zich eenvoudig verwijderen met een stoomcleaner(80-90°C). . 

  Het product is watergedragen en dun vloeibaar. 
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Ondergrond VGB-SILOXAN-AG alleen toepassen op een gezonde, droge en vetvrije 

aanwijzing ondergrond. Het voegwerk dient in goede staat te zijn, terwijl in het te 
  behandelen oppervlak geen scheuren groter dan 0,2 mm aanwezig  
  dienen te zijn. Eventuele kitvoegen in het oppervlak moeten goed  
  hechten aan het hechtoppervlak. Bij verontreinigde gevels vuilrestanten  
  verwijderen, b.v. d.m.v. het vooraf reinigen van het te behandelen  
  oppervlak met hogedrukcleaners. 

 

Verwerking Het impregneermiddel door middel van lagedruk vloeien vol en zat op 
  brengen, zodat een 30 a 50 cm lange vloeistof film over de gevel loopt. Daarbij 

wordt de nozzel horizontaal, zonder aanzetten, langs de gevel gevoerd.  
  

Basisgrondstof Siliconen verbinding 

Soortelijk massa ca.1,0 kg/ltr 

Viscositeit 12 sec. in 4 mm uitloopbeker DIN 53211 

Minimale verwerkingstemp. + 8 graden Celcius 

Vlampunt Oplosmiddel n.v.t. 

Vaste stofgehalte > 13.5 % (gew.%) 

Kleur Melkachtig,troebel 

Verzorgingsmaatregelen niet toepassen in gesloten ruimten. 

Oplosmiddel water  
 

Voorzorgmaatregelen niet toepassen in gesloten en slecht 
geventileerde ruimten 
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 Druk en nozzel op elkaar afstemmen, zodat geen verneveling plaatsvindt. 
Kleinere gecompliceerde geveldelen, randen en dagkanten, welke niet door 
middel van lage druk vloeiend behandeld kunnen worden, met kwast of roller 
behandelen. De zo behandelde ondergrond minimaal 5 uur tegen regen 
beschermen. Wind en directe zoninwerking kunnen de verdamping van het water 
dusdanig beïnvloeden, dat er onvoldoende indringdiepte wordt bereikt. 

  

Verbruik Afhankelijk van het gebruiksdoel en de ondergrond bedraagt het  
  verbruik ca. 200 - 1000 ml/m2. Bij erg poreuze ondergronden is het  
  verbruik hoger. 
 

Verwijderen  Graffitti, welke met spuitbussen verf op de behandelde ondergrond is  

Graffiti aangebracht, kan met een stoomcleaner, temperaturen van 80 - 90° Celcius, 
verwijderd worden. Hierbij lost het anti-graffiti-middel op zodat deze na reiniging 
opnieuw aangebracht dient te worden. 

 

Verpakking 25 ltr   
 

Opmerkingen Bij het aanbrengen van VGB SILOXAN-AG dienen handen en ogen  
  beschermd te worden. Tevens dienen ruiten, kozijnen e.d. te worden afgedekt. 
  Gereedschappen na gebruik reinigen met VGB-Universeelreiniger of  
  White Spirit. Alleen toepassen in de open lucht.  
   
   
. 
 

 

  


