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COLEX 

graffiti remover gel 
EIGENSCHAPPEN:  

Colex is een bijzonder effectieve gel voor het verwijderen van graffiti. In 

tegenstelling tot andere soortgelijke producten is Colex zeer verwerker- en 

milieuveilig. Colex is pasteus, waardoor het zeer geschikt is voor zuigende 

ondergronden. Tijdens de verwerking van dit product komen geen dampen 

vrij. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING:  
Dit product kan niet in de volle zon en beneden 4 ºC. verwerkt worden. De te 

behandelen ondergrond dient tijdens verwerking winddroog te zijn. Met een 

blokkwast dient voldoende Colex op de vervuiling aangebracht te worden. Dit 

dient vervolgens 5-10 minuten in te werken. De verontreiniging dient bij 

voorkeur met warm water van ca. 80º C. afgespoeld worden. Hierbij kan een 

hogedrukreiniger van pas komen. Indien het gewenste resultaat niet bereikt 

wordt dient u deze behandeling met een langere inwerktijd te herhalen. Direct 

na verwerking dient de ondergrond voorzien te worden van WALL COAT anti 

graffiti beschermingsmiddel.  

    

TECHNISCHE GEGEVENS:  
  Kleur  : transparant 

  Geur  : karakteristiek    

   Viscositeit : pasteus 
   Vlampunt : 100 °C. 
   PH  : n.v.t. 

   Opslag : vorstvrij, droge koele plaats                   

 
   Houdbaar : ten minste 1 jaar 

   Verbruik : 1 liter per 4-5 M2 

   Verpakking : 0,5 en 5 liter 

 
BIJZONDERHEDEN:  

Vanwege de grote diversiteit in ondergronden adviseren wij u altijd vooraf een klein 
proefstukje op te zetten. Om deze reden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met 
betrekking tot eventuele aantasting van ondergronden. 

 
VEILIGHEIDSINFORMATIE:  
Zie verpakking van het product en het productveiligheidsblad 
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