
         
 

Informacje techniczne 

ISOMAT AG 80-2Κ  

Transparenty lakier chroniący powierzchnię przed graffiti 
 
 

Opis 
 
ISOMAT AG 80-2K jest przezroczystym, 
dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym 
chroniącym powierzchnie przed graffiti i 
zanieczyszczeniem środowiska. Tworzy 
membranę, która nie pozwala graffiti (zarówno 
w sprayu, jak i markerze) przeniknąć do 
środka, dzięki czemu łatwo można wyczyścić 
powierzchnię. Membrana jest wodoodporna, 
odporna na działanie promieni UV, nie żółknie 
i ma bardzo dobrą odporność mechaniczną i 
chemiczną.  Wykazuje także świetną 
odporność na starzenie się i warunki 
pogodowe. 
 

Zastosowanie 
 

Na powierzchniach betonowych, gipsie, 
kamieniu, metalu, marmurze, drewnie itd. W 
celu chronienia przed graffiti lub 
zanieczyszczeniem środowiska. Pozwala także 
na usuwanie plakatów z powierzchni. 
Idealne do fasad budynków, rzeźb, pomników, 
metalowych tablic itp. 
                                                               

Dane techniczne 
 

1. Właściwości produktu w formie płynnej 
Forma:  dwuskładnikowa, żywica  
 poliuretanowa 

Kolor:  transparentny, lśniący 

Gęstość (A+B): 1,00 kg/l 

Lepkość: 200 mPa·sec   
                                   (w temp. +23°C) 

Proporcje  
mieszania (A:B): 100:30 wagowo 

Czas przydatności  
do użycia: 1,5 h (w temp. +23°C) 
 

2. Właściwości membrany 
Wytrzymałość na  
rozciąganie:            38 N/mm2                    
(ASTM D412) 

Nieprzemakalność:    5 atm                         
(DIN 1048-5) 

Kapilarna absorpcja wody: 0,02 kg/m2·h0.5 
(ΕΝ 1062-3) 

Przyczepność do betonu:  2,9 Ν/mm2 
(EN 1542)   

Sztuczne starzenie:             zaliczone (bez  
(ΕΝ 1062-11,     pęcherzy, pęknięć  
po 2000h)    i oderwania) 
                                            

Instrukcje stosowania 
 
1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być suche, bez zabrudzeń, 
tłuszczu, starych plam itp. Powierzchnia, która 
już jest pokryta graffiti może być umyta gorącą 
wodą pod ciśnieniem lub specjalnym środkiem 
DO ZMYWANIA GRAFFITI ISOMAT. 
 

2. Aplikacja 
Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są 
spakowane w dwa osobne pojemniki, według 
ustalonego stosunku wagowego mieszanki. 
Cała ilość składnika B musi być całkowicie 
zmieszana z całą ilością składnika A w 
mieszalniku wolnoobrotowym (300 obr/min.) 
przez ok. 2 min. Ważne jest, żeby zmieszać 
dokładnie produkt na bokach i na dole 
pojemnika, w celu osiągnięcia równomiernego 
rozproszenia utwardzacza. Po wymieszaniu 
zaleca się pozostawić mieszaninę na kilka 
minut przed aplikacją, aby pomóc uciec 
uwięzionym cząsteczkom powietrza. 
ISOMAT AG 80-2K powinien być nakładany 
wałkiem, pędzlem lub sprayem w dwóch 
warstwach. Druga warstwa musi być położona 
w przeciągu 24 godzin po nałożeniu pierwszej 
w zależności od warunków pogodowych. 
Narzędzia należy umyć specjalnym 
rozpuszczalnikiem SM-16, gdy ISOMAT AG 
80-2K jest jeszcze świeży. 
Powierzchnia pokryta ISOMAT AG 80-2K 
może być łatwo czyszczona przy pomocy 
specjalnego ZMYWACZA DO GRAFFITI 
ISOMAT. 
 



 

 

 

 

Informacje techniczne i instrukcje zawarte w tej karcie bazują na wiedzy i doświadczeniu Departamentu badań i rozwoju 
naszej firmy i na podstawie wyników długotrwałych testów zastosowania produktu w praktyce. Zalecenia i sugestie 
odnoszące się do użytkowania produktu są dostarczane bez gwarancji, ponieważ warunki podczas aplikacji są poza kontrolą 
naszej firmy. Dlatego użytkownik jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że wybrany produkt jest odpowiedni do 
przewidywanego zastosowania. Aktualne wydanie tego technicznego arkusza danych automatycznie anuluje każdy poprzedni 
dotyczący tego samego  produktu. 

 

 
 
UWAGA: ISOMAT AG 80-2K uzyskuje swoje 
właściwości anty-graffiti w przeciągu 7 dni od 
aplikacji. W tym czasie produkt całkowicie 
twardnieje. W przypadku, kiedy na 
powierzchni pojawi się graffiti przed upływem 
7dni od aplikacji ISOMAT AG 80-2K, należy 
zmyć graffiti po upływie czasu twardnienia 
ISOMAT AG 80-2K. Użycie silnych środków 
czyszczących przed całkowitym 
stwardnieniem może wpłynąć na właściwości 
produktu i jego wygląd. 
 

Zużycie 
 
70-120 g/m2 na warstwę, w zależności od 
chłonności powierzchni. 
 

Opakowanie 
 
Opakowanie 1 kg lub 5 kg. 
 

Okres przydatności - Przechowywanie 
 

24 miesiące od daty produkcji, jeśli produkt 
jest przechowywany w oryginalnym 
opakowaniu, w miejscu suchym, 
nienarażonym na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Zalecana temperatura 
przechowywania pomiędzy +5°C a +35°C. 
Składnik B powinien być przechowywany 
szczelnie w oryginalnym opakowaniu, gdyż 
może polimeryzować przy bezpośrednim 
kontakcie z powietrzem. 
 

Uwagi 
 

 Powierzchnie zawilgocone muszą być 
całkowicie wysuszone przed aplikacją 
ISOMAT AG 80-2K. 

 Temperatura podczas nakładania i 
twardnienia materiału powinna wynosić od 
+8°C do +35°C. 

 Wilgoć powierzchni musi być niższa niż 
4%, a wilgotność powietrza poniżej 65%. 
Wysoka wilgotność powietrza może 
powodować polimeryzację produktu. 

 

 
 

 W przypadku spodziewanych opadów 
deszczu w przeciągu 48 godzin od 
aplikacji lub temperatury poniżej +8°C, 
aplikacja powinna zostać przełożona.    

 

Lotne Związki Organiczne (LZO) 
 

Zgodnie z Dyrektywą 2004/42/CE (aneks II, 
tabela A), maksymalna dozwolona ilość LZO 
dla podkategorii produktu j, typ SB wynosi 500 
g/l (2010) dla produktu gotowego do użycia. 
Gotowy produkt ISOMAT AG 80-2K zawiera 
maksymalnie 500 g/l LZO. 
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DoP No.: ISOMAT AG 80-2K / 1842-01 

EN 1504-2 

Produkt chroniący powierzchnię 

Powłoka 

Przepuszczalność pary wodnej: Klasa I 
(przepuszczalny) 

Absorpcja kapilarna: w < 0,1 kg/m²•h
0,5

 

Przyczepność: ≥ 0,8 N/mm² 

Sztuczne warunki atmosferyczne: Zdane 

Reakcja na ogień: Euroclass F 

Substancje niebezpieczne zgodne z 5.3 

 
 
ISOMAT S.A. 
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS 
MAIN OFFICES - FACTORY: 
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475 

www. isomat.eu  e-mai l :  in fo@isomat.eu  


