
Highlights

•	 Overzichtelijk	assortiment	voor	
	 alle	ondergronden!

•	 Biologisch	afbreekbaar

•	 Snelle	verwerking	=	tijdbesparing

•	 Gering	verbruik

•	 Niet-giftig

Graffiti en nu?
Of	we	het	nu	beschouwen	als	een	uiting	van	creativiteit	
of	als	vandalisme,	we	worden	steeds	geconfronteerd	met	
graffiti	en	tags.	We	zien	het	op	openbare	en	privé	gebouwen,	
straatmeubilair,	verkeersborden,	vervoersmiddelen	en	
viaducten.	Behalve	dat	het	ontsierend	en	gevaarlijk	kan	zijn,		
gaat	er	vaak	een	dreigend	gevoel	van	uit.

De specialist
Gratch International is al meer dan 20 jaar specialist op het gebied 
van graffiti-verwijdering en preventie. Doorlopende praktijktesten 
en uitgebreid laboratoriumonderzoek hebben geresulteerd in 
een aantal unieke graffiti removers en anti-graffiti coatings. Met 
ons productassortiment hebben we de juiste oplossing voor ieder 
graffiti probleem, uiteraard op milieu-verantwoorde wijze!

Graffiti verwijdering
Door het beperkte doch complete assortiment is de kans op 
het toepassen van een foutief product zeer gering. Nagenoeg 
alle ondergronden kunnen behandeld worden zonder deze te 
beschadigen.

Anti-Graffiti
Sommige ondergronden zijn na vervuiling met graffiti zeer 
moeizaam te reinigen of kunnen beschadigen door aantasting  
van de oplosmiddelen in de graffiti. Maar ook oppervlakken  
die herhaaldelijk gereinigd worden, kunnen na meerdere 
reinigingsbeurten beschadigd raken. Het is aan te bevelen deze 
ondergronden preventief te behandelen met anti-graffiti  
in de vorm van een impregnering of coating.

graffiti verwijdering
en preventie
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Gratch Hydro SP 
Anti-Graffiti Impregnering
Voor	het	beschermen	van	alle	soorten	
minerale	ondergronden	is	Gratch	
Hydro	SP	Anti-Graffiti	Impregnering	
ontwikkeld. 
Deze waterige impregnering wordt 
eenvoudig aangebracht op minerale 
ondergronden zoals kalkzandsteen, putz, baksteen en 
beton, maar ook op natuursteen zoals marmer en graniet. 
De impregnering kan samen met aangebrachte graffiti 
snel en makkelijk worden verwijderd door middel van 
warmwater-hogedruk met zeer lage druk. Daarnaast wordt 
de ondergrond door het aanbrengen van Gratch Hydro SP 
water- en vuilafstotend! Ook schadelijke stoffen krijgen 
geen kans meer om in de ondergrond door te dringen.

Gratch Graffiti Remover
Gratch	Graffiti	Remover	maakt	het	
mogelijk	graffiti	te	verwijderen	van	
nagenoeg	iedere	ondergrond	zonder	
deze	te	beschadigen.	Uiteraard	
zijn	eigenschappen	als	biologisch	
afbreekbaar	en	niet	giftig	standaard.
Uniek zijn de snelle (nat-in-nat) 
verwerking, het geringe verbruik en het resultaat. 
Innevelen, enkele minuten in laten werken en vervolgens 
met warm water onder druk afspuiten, dat is het hele 
procédé. Diverse ondergronden zoals baksteen, beton, hout 
en zelfs natuursteen-soorten zoals mergelsteen en marmer 
kunnen met Graffiti Remover van graffiti ontdaan worden. 
Maar ook treinen, bussen, stroomkasten en brievenbussen 
kunnen zo eenvoudig gereinigd worden.

Gratch SRA  
Schaduw verwijderaar
Gratch	SRA	is	een	alkalische	
schaduwverwijderaar,	met		
een	zeer	korte	inwerktijd.
Deze wordt toegepast op graffiti resten, 
extreem hardnekkige graffiti en op 
ondergronden die weinig mechanische 
kracht kunnen weerstaan, denk hierbij 
aan slecht voegwerk of bezande steensoorten. Gratch 
SRA stelt u in staat de graffiti te verwijderen zonder 
beschadiging. Werkt zeer effectief!

Voor meer informatie neemt u contact 
met ons op of kijkt u op onze website:

Gratch Soft Remover
Gratch	Soft	Remover	is	een	pH-neutrale	
verwijderaar	met	een	korte	inwerktijd	
voor	kwetsbare	ondergronden.
Deze is ontwikkeld voor toegepassing op 
verkeersborden, plexiglas, schilderwerk 
en andere gevoelige ondergronden.
Het verontreinigde oppervlak inspuiten 
met Gratch Soft Remover en 1 tot 5 
minuten laten inwerken, afhankelijk 
van de ondergrond. Daarna de graffiti met pad, spons 
of doek verwijderen. Poreuze ondergronden eventueel 
nabehandelen met een hogedrukreiniger.

Gratch BL-23  
Stift verwijderaar
Gratch	BL-23	is	een	
3-componenten	product	welk	
ter	plaatse	gemengd	wordt	
en	aangebracht	op	kleurechte	
ondergronden	als	marmer,	
hardsteen	etc.
Met name ondergronden waarin het pigment diep is 
ingetrokken door bijvoorbeeld foutieve verwijdering met 
oplosmiddel kunnen hiermee behandeld worden. Na 
aanbrengen wordt het oppervlak afgeplakt met folie en na 
24 uur weer verwijderd.

Gratch Enovio 
Anti-Graffiti Coating
Het	Enevio	assortiment	is	een	complete	
lijn	van	anti-graffiti	coatings.	Deze	
zijn	hoofdzakelijk	verkrijgbaar	als	
watergedragen	systeem	maar	ook		
als	oplosmiddelhoudend.		
Leverbaar	in	alle	kleuren	en	glansgraden.
Voor vele ondergronden is een speciale formule ontwikkeld 
zodat de hechting gegarandeerd is. Bij vakkundige 
verwijdering is graffiti-verwijdering onbeperkt mogelijk 
zonder dat de coating vernieuwd dient te worden. De 
Gratch Enovio Anti-Graffiti coating is geen standaard 
product, maar wordt voor iedere toepassing speciaal, 
eventueel in gewenste kleur, aangemaakt. Wij adviseren u 
graag welke coating voor u het meest geschikt is!


