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OMSCHRIJVING  NanoSign-Coatex Shield is een tweecomponenten coating op basis 
van chemische nanotechnologie (polyethersiloxanen met UVadditieven).  
Speciaal geschikt voor ondergronden die een 
duurzame bescherming nodig hebben tegen atmosferische 
invloeden en waarvan de hoge esthetische waarde zeer 
belangrijk is. 

KENMERKEN 
 

 - Vuilafstotend en gemakkelijk te reinigen 
- Goede hardheid, kras- en slijtvastheid. 
- Goede hechting op uiteenlopende ondergronden. 
- Bijzonder resistent tegen chemicaliën en oplosmiddelen 

TOEPASSING 
 

 NanoSign-Coatex Shield is een duurzaam beschermingssysteem 
tegen atmosferische invloeden. Geschikte ondergronden: 
blanke en gecoate- en geanodiseerd metalen, RVS, volkern 
platen en gecoate ondergronden. Door de zeer goede 
chemicaliën en oplosmiddel resistentie zeer geschikt als anti 
graffiti coating. 

THEORETISCH RENDEMENT 
 

 Bij een droge laagdikte van 15 micrometer: 40 m²/liter 
 

Het praktisch rendement is afhankelijk van de ondergrond en 

applicatiemethodiek. 

APPLICATIE CONDITIES 
 

 Minimale omgevingstemperatuur :   5°C 
Maximale relatieve vochtigheid         : 100% 
Minimale ondergrond temperatuur :   5°C 
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C 

DICHTHEID (SG) 
 

 Onverdund product ca. 1,0  kg / liter 

VASTE STOFGEHALTE  Circa 60%. 

GEADVISEERDE LAAGDIKTE  Minimaal 25 - 35 micrometer nat ~ 15 – 22 micrometer droog. 

UITERLIJK (DROGE LAAG)  Transparant glans 

KLEUR  Kleurloos transparant 

VERPAKKING 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 A-component 0,4 liter 
B-component 0,1 liter 
 

A-component 0,8 liter 
B-component 0,2 liter. 
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HOUDBAARHEID  Ten minste 12 maanden vanaf de afleveringsdatum, mits tussen 

0° C en 30° C in onaangebroken, originele verpakking 
opgeslagen. 

APPLICATIECONDITIES  Minimale omgevingstemperatuur : 10º C 
Maximale relatieve vochtigheid : 80 % 
Minimale ondergrond temperatuur : 8º C 
Maximale ondergrond temperatuur : 25º C 
Dauwpunt minimaal 5º C hoger dan de omgevingstemperatuur, 
gedurende het gehele drogingsproces 
 
 

RICHTLIJNEN VOOR HET 

MENGEN 
 Meng A- en B-component intensief in de juiste verhouding tot een 

homogeen mengsel wordt verkregen. 
NanoSign-Coatex Shield niet verdunnen. 

MENGVERHOUDING 

 
 4 volumedelen A component op 1 volume deel B component 

 

POTLIFE  Circa 3 uur bij 20º C. 

GEBRUIKSAANWIJZING  Breng NanoSign-Coatex Shield aan op een droge, schone en 
vuil-/vetvrije ondergrond in één laag. Breng het product aan met 
behulp van een kwast, spuit of kortharige roller. 
Applicatie in één behandeling, zie ook rendement. 

REINIGING APPARATUUR  Isopropylalcohol, indien aangedroogd met thinner. 

DROGINGSOV ERZICHT  Stofdroog : ca. 3 uur 
Kleefvrij : ca. 6 uur 
Duimvast : ca. 16 uur 
Overschilderbaar : niet van toepassing 
Doorgehard : circa 7 dagen 
Bovenstaand is gebaseerd bij een omgevingstemperatuur van circa 20º C. 

VOORBEHANDELING 

ONDERGROND(EN) 
 Reinigen met Vetclean of Vanex, ondergrond naspoelen en laten 

drogen en afnemen met NanoSign-Voorreiniger direct voor het 
aanbrengen van de NanoSign-Coatex Shield, zie ook het 
verwerkingsvoorschrift. 

VERWIJDERING GRAFFITI  Topper en / of Topper Gel 
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TRANSPORTCODES  Vervoer over land ARD/RID  
ADR/GGVS/E-klasse : 3  
Verpakkingsgroep : III 
Etiket : 3 
UN-nummer : 1263  
Omschrijving : Verf, brandbare vloeistof 

ETIKETTERING 
 

 Xn, schadelijk  
  

R 10  Ontvlambaar      
R 36  Irriterend voor de ogen     
R 43  Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 
R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan op  
                          Lange termijn in het aquatisch milieu schadelijke effecten  
                          veroorzaken 
R 67  Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken  

       

S 23  Damp, spuitnevel niet inademen    
S 26  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig 
                          water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen 
S 36/37/38 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen  
                         en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht  
S 51  Uitsluitend op een goed geventileerde plaats gebruiken 
 

 Voor meer informatie: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.chemtec.n l 
 

INDELING VOS 

RICHTLIJNEN & ARBO 
WETGEVING 

 Sg sub cat. j maximaal 500 g/l VOS: dit product bevat 275 g/l VOS. 
Dit product is volgens ARBO wetgeving alleen geschikt voor 
toepassing buiten. 

VLAMPUNT  A-component: circa: 30º C. 
B-component: circa: 37º C. 

UITGAVE  April 2013 
 

Vervangt alle vorige uitgaven 
 

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. 

Men dient zich strikt te houden aan wat in de databladen staat omschreven. 

De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. 

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de 

gebruiker. 
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Verwerkingsvoorschrift 

 

Spuitgegevens 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De ondergrond dient altijd vrij te zijn van vet, vuil en andere 
verontreinigingen. Ondergronden voorzien van een coatinglaag die 
door verwering is gaan poederen eveneens gronding reinigen, en 
geheel ontdoen van de aanwezige verpoederde laag. 
Ondergrond reinigen met een oplossing van Vanex, 
1 deel Vanex op 10 delen water. Indien de vervuiling niet direct 
oplost de reinigende werking met een witte pad handmatig of 
mechanisch ondersteunen. De oplossing met reiniger niet op de 
ondergrond laten indrogen, dit kan niet te verwijderen vlekvorming 
geven. 
Verweerde verf- en coating lagen ontdoen van het aanwezige 
verpoederde oppervlak door reinigen als boven beschreven. 
Reinigen en naspoelen totdat het spoelwater niet meer verkleurd. 
Bij zeer hardnekkige vervuiling en sterk verpoederde lagen schuren 
met een fijne grijze 3M schuurpad of slijpen met water en 
waterproof- schuurpapier korrel 500 of fijner. 
Na reinigen het geheel spoelen met schoon leidingwater en de 
ondergrond laten drogen of droogzemen. 
Direct voorafgaand aan het aanbrengen van de NanoSign-Coatex Shield 
het geheel afnemen met Nano Voorreiniger. 
NanoSign-Coatex Shield aanmaken in de voorgeschreven 
mengverhouding en aanbrengen met een schuim,- velvet- of mohair 
roller of door middel van spuit applicatie met een HVLP installatie, 
een pneumatische spuitinstallatie of een airmix spuitinstallatie. 
Iedere andere applicatiemethoden is  sterk af te raden vanwege 
het niet aanbrengen van de juiste minimale laagdikte.  

HVLP 
Druk : Zoals geleverd door installatie 
Spuitopening : 0,8 – 1,0 mm 
Visc : gebruiksklaar, niet verdunnen 
Pneumatische installatie 
Druk : 2 – 3 bar 
Spuitopening : 0,8 – 1,1 mm 
Visc. : gebruiksklaar, niet verdunnen 
Airmix 
Materiaal druk : 100 – 150 bar 
Vernevelingsdruk : 2 – 4 bar 
Spuitnozzle : 0,031 – 0,025 inch 
Visc. : gebruiksklaar, niet verdunnen. 

A-component: circa: 30º C. 
B-component: circa: 37º C. 

 


