Τεχνικό Φυλλάδιο

ANTI-GRAFFITI AG 77
Γαλάκτωμα για την προστασία επιφανειών από graffiti
Ιδιότητες
Επαλειφόμενο γαλάκτωμα παραφινικής βάσης,
για την προστασία επιφανειών από graffiti, περιβαλλοντικούς ρύπους κλπ. Δεν αλλάζει την όψη
των επιφανειών και επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο
και τις καιρικές συνθήκες.

Πεδία εφαρμογής
Το ANTI-GRAFFITI AG 77 εφαρμόζεται σε
επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, πέτρα, μέταλλο,
μάρμαρο, βαμμένες επιφάνειες κλπ., για την
προστασία τους από graffiti ή περιβαλλοντικούς
ρύπους. Επίσης, διευκολύνει την αποκόλληση
αφισών από αυτές.
Ενδείκνυται για προσόψεις κτιρίων, αγάλματα, μνημεία, μεταλλικές πινακίδες κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή:

γαλάκτωμα

Απόχρωση:

λευκό
(διαφανές, όταν στεγνώσει)

Ειδικό βάρος:

1,00 kg/l

pH:

7-8

Θερμοκρασία
εφαρμογής:

από +5ºC έως +40ºC

Αντοχή στη γήρανση: 2-3 χρόνια

Τρόπος χρήσης
1. Προετοιμασία υποστρώματος
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνες, λίπη, παλιούς ρύπους κλπ.
2. Εφαρμογή
Πριν από τη χρήση αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό
και το εφαρμόζουμε ως έχει με ρολό, βούρτσα ή
ψεκασμό σε 1-2 στρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Η δεύτερη στρώση
ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Σε
περίπτωση ιδιαίτερα απορροφητικών επιφανειών,
συνίσταται η αραίωση της πρώτης στρώσης με νερό έως 10% κ.β.

Ο καθαρισμός της επιφάνειας που έχει περαστεί με
ANTI-GRAFFITI AG 77 γίνεται εύκολα με ζεστό
νερό υπό πίεση ή τρίψιμο με σφουγγάρι. Για
ρύπους που επιμένουν συνιστάται η χρήση
απορρυπαντικού ή του ειδικού καθαριστικού
SM-25. Μετά τον καθαρισμό, η επιφάνεια πρέπει
να προστατευτεί εκ νέου.

Κατανάλωση
50-100 ml/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.

Συσκευασία
Δοχεία 1 l και 3 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε
θερμοκρασίες
μεταξύ
+5οC
και
+35οC.
Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
και τον παγετό.

Παρατήρηση
Σε περίπτωση βαμμένων επιφανειών, ο καθαρισμός πρέπει να γίνει γρήγορα και προσεκτικά,
ώστε να μην επέλθει φθορά του χρώματος.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)
Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα
ΙΙ, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ,
τύπος Υ είναι 140 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση
προϊόν.
Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAT AG 77 έχει
μέγιστη περιεκτικότητα 140 g/l ΠΟΕ.
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Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της
εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι
συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή
τους είναι πέραν του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι
κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε
άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. | Έκδοση: 14.9.20

