ANTI‐GRAFFITI
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ANTI‐GRAFFITI
Νερό και καθάρισες!

Περιγραφή
Προϊόντος :

Επαλειφόμενο
προστατευτικό
γαλάκτωμα
παραφίνης, που επιτρέπει τον μετέπειτα εύκολο
καθαρισμό των επιφανειών από γκράφιτι, αφίσες
και
άλλους περιβαλλοντικούς και λοιπούς
ρύπους.

Χρήσεις :

Εφαρμόζεται σε τοίχους – προσόψεις κτιρίων,
επιφάνειες μνημείων κτλ. Δεν επηρεάζει την
όψη των επιφανειών και έχει αξιοσημείωτη
αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.

Πλεονεκτήματα:

 Φτηνή και αποτελεσματική λύση
 Αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας
 Ευρύ πεδίο εφαρμογών
 Δεν γυαλίζει‐ δεν αλλοιώνει τη μορφή των επιφανειών
 Δεν κιτρινίζει
 Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής

Τρόπος Διάθεσης :

Διατίθεται σε δοχεία των 3 lt

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε το προϊόν σε μέρος σκιερό και αποφεύγετε την έκθεσή του σε πολύ
υψηλές θερμοκρασίες ή σε παγετό (βέλτιστη, θερμοκρασία αποθήκευσης +5 oC ‐
+35 oC). Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης σε άθικτη συσκευασία: 12 μήνες από
την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.

Ασφάλεια και
Υγιεινή :

Κατηγορία ΠΟΕ: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού ‐ Υ». Οριακή τιμή ΠΟΕ =
140 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση: <139 gr/lt

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Κατανάλωση:

Χρειάζεστε περίπου 100 – 200 ml /m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα και
ομαλότητα της επιφάνειας
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Οδηγίες
χρήσης:

 Ανακατέψτε το προϊόν πριν τη χρήση.
 Εφαρμόστε σε μια ή δυο στρώσεις με ρολό.
 Η επιφάνεια που έχει κατάλληλα καλυφθεί με ANTIGRAFFITI , όταν λερωθεί
από σπρέυ γκράφιτι ή άλλους ρύπους, μπορεί εύκολα να καθαριστεί με
χρήση πιεστικού μηχανήματος ζεστού νερού στους + 90oC. Μετά τον
καθαρισμό , η επιφάνεια πρέπει να ξανα‐περαστεί με ANTI‐GRAFFITI.
 Συνιστάται γενικώς η επαναβαφή της επιφάνειας, κάθε 1,5 – 2 χρόνια.

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όπως αυτές αποτυπώνονται στο τεχνικό
φυλλάδιο. Η εγγύηση αυτή αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται, και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την
εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη, καθώς και
τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το
αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη
έκδοση αυτού.
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