
         
 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care 
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă Tehnică 

ISOMAT AG 77 

 

 

Emulsie pentru protecţia suprafeţelor împotriva          
fenomenului graffiti 
 
 

Proprietăţi 
 
Emulsie pe bază de parafină, pentru protecţia 
suprafeţelor împotriva fenomenului graffiti, 
poluanţilor din mediu, etc. Nu schimbă aspectul 
suprafeţelor şi permite  curăţarea uşoară a acestora. 
Conferă rezistenţă mare în timp şi la acţiunile 
climatice. 
 

Domenii de aplicare 
 
ISOMAT AG 77 se aplică pe suprafeţe din beton, 
tencuială, piatră, metal, marmură, suprafeţe 
vopsite, etc., pentru protecţia acestora împotriva 
fenomenului graffiti sau poluanţilor din mediu. De 
asemenea, uşurează dezlipirea afişelor de pe 
acestea. 
Este indicată pentru faţadele clădirilor, statui, 
monumente, panouri din metal, etc. 
 

Caracteristici Tehnice 
 

Formă:           emulsie 

Culoare: alb (transparent la uscare) 

Greutate specifică: 1,00 kg/l 

pH:                     7-8 

Temperatura  
la aplicare: de la +5ºC la +40ºC 

Rezistenţă la  
îmbătrânire: 2-3 ani 
 

Mod de utilizare 
 

1. Suportul 
Suportul trebuie să fie uscat, curăţat de praf, 
grăsimi, poluanţi vechi, etc. 
 

2. Aplicarea 
Înainte de utilizare amestecăm uşor materialul şi îl 
aplicăm ca atare cu un trafalet, pensula sau prin 
pulverizare în 1-2 straturi, în funcţie de absorbanţa 
suprafeţei. Al doilea strat se aplică după uscarea 
completă a primului. În cazul unor suprafeţe 
  

deosebit de absorbante, se recomandă diluarea 
primului strat cu apă până la 10% la greutate.  
Curăţarea suprafeţei acoperită cu ISOMAT AG 77 

se face simplu cu apă caldă sub presiune sau 
frecare cu burete. Pentru poluanţii care persistă, se 
recomandă utilizarea unui detergent sau a agentului 
special de curăţare SM-12. După curăţare, 
suprafaţa trebuie protejată din nou. 
 

Consum 
 
50-100 ml/m2, în funcţie de absorbanţa suprafeţei. 
 

Ambalaj 
 
Recipiente de 1 lit şi 3 lit. 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
24 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalaj 
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi +35OC. 
Protejaţi-l de expunerea directă la radiaţia solară şi 
de îngheţ. 
 

Observaţii 
 
În cazul suprafeţelor vopsite, curăţarea trebuie să 
se facă repede şi cu atenţie, pentru a se evita 
alterarea culorii. 
 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa 
ΙΙ, tabel Α), conţinutul maxim admis de COV 
pentru subcategoria de produs i, tip SBA, este de 
140g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat ISOMAT AG 77 are un 
conţinut maxim <140 g/l COV. 
 
 


