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OCHRANA PŘED GRAFFITY – ANTIGRAFFITY STRIP VAPOR
Transparentní přípravek k ochraně fasád z přírodního kamene před grafity
Popis přípravku

Tekutý přípravek na bázi mikrokrystalických, teflonových vosků, určený k ochraně
vnějších fasád, soch dekorací a zdí před nápisy a kresbami provedenými tekutými
barvami a laky ve spreji. Díky speciálnímu složení ANTIGRAFFITY STRIP VAPOR
zaplňuje póry materiálu a znemožňuje pronikání nátěru do materiálu.
Na ošetřovaném povrchu vytváří neproniknutelnou a neviditelnou vrstvu.
Při odstraňování nápisu se vrstva přípravku odstraní tlakovým strojem s horkou
vodou, nebo párou. S ochrannou vrstvou vosku odstraníte i nápis. Jeho složení
dovoluje kameni dýchat, vzlínání par z kamene a znemožňuje pronikání vlhkosti
dovnitř. Je velmi vhodný k ochraně památkových objektů.

Technické údaje

Fyzikální stav
Barva
Zápach
Měrná hmotnost při 20°C
Rozpustnost ve vodě
pH
Skladování při 20 °C

Tekutina
Nažloutlá
Bez zápachu
1,00 Kg/lt
Rozpustný v každém poměru
8,5 ± 0,2
Po dobu 12 měsíců v původním balení

Instrukce k použití

Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý. Skvrny, plísně a usazeniny je třeba dobře oškrábat, protože po aplikaci přípravku by
jejich odstraňování bylo obtížné. Nanášejte přípravek rovnoměrně jemnou tkaninou, štětcem, nebo za pomocí tlakového
rozprašovače přímo na materiál. Pro dobrou impregnaci doporučujeme nanést duhou vrstvu přípravku, kolmo na předchozí
nátěr. U leštěných povrchů je možné zaschlý film rozleštit jemnou tkaninou. K úplné polymerizaci přípravku a dokonalé ochraně
kamene dochází po 12 hodinách od aplikace.
Pokud se po aplikaci na kameni objeví nápis, odstraňte ho tlakovým strojem s horkou vodou nebo parním čistícím strojem.
I když ANTIGRAFFITY STRIP VAPOR chrání kámen před většinou prodávaných druhů laků a nátěrů může se stát, že některé
z nich popsanému způsobu čištění odolají a v tomto případě doporučujeme náš odstraňovač nátěrů WALL CLEAN.

Aplikační nářadí

Štětec

Postřikovač

Váleček

Mop

Hadr

Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za Antigraffity Strip Vapor
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní
Strana 1 (celkem 2)
nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na
nenápadném místě nebo vzorku.
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OCHRANA PŘED GRAFFITY – ANTIGRAFFITY STRIP VAPOR
Doporučení k použití
•
•
•
•
•
•

Nepoužívejte přípravek, pokud je teplota materiálu po dobu celkového schnutí nižší než 5 °C, nebo vyšší než 35°C.
Je vhodné aplikovat přípravek ANTIGRAFFITY STRIP VAPOR na předem mechanicky očištěný povrch.
V případě aplikace v exteriéru musí být povrch chráněn před vlhkostí po dobu 24 hodin.
Pro vysoce absorpční materiály nanášejte přípravek v minimálně dvou vrstvách.
V případě profilových prvků a soch věnujte pozornost záhybům a skulinám.
Přípravek při aplikaci nesmí stékat po povrchu!
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Ošetřované povrchy

Mramor, žula, pískovec, břidlice, umělé materiály na bázi pryskyřice i cementu, vápenec, teraco, beton

Spotřeba

S jedním litrem přípravku ošetříte 10/20 m 2 materiálu
P

P

Údržba povrchu

V případě odstranění spreje horkou vodou nebo párou doporučujeme místo ošetřit nátěrem ANTIGRAFFITY STRIP VAPOR.
Nedoporučujeme abrazivní čištění, ani čištění s pomocí agresivní chemie jak kyselinové, tak silně zásadité.
Pro správnou denní údržbu ošetřeného povrchu doporučujeme čistou vodu nebo mycí přípravek Lem-3.
Je nutné sledovat účinnost a provést nové ošetření podle potřeby, nejpozději však do 2 roků od předchozí aplikace.

Bezpečnostní postupy

Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní
bezpečnostní předpisy pro pracoviště.

Balení

Kartony po: 12 lahví po 1 litru; 4 kanystry po 5 litrech; 1 barel o 25 litrech.
Složení balení jsou polyetylénové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními a národními
předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci.
Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké
dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list.

Harmonizované celní označení
34.04.9090

Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za Antigraffity Strip Vapor
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní
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nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na
nenápadném místě nebo vzorku.
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