PERMANENTNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR PROTI GRAFFITI

GRAFFGO
Základní vlastnosti








Permanentní ochranný nátěr před
graffiti, vydrží až 10 let bez
obnovování s neomezeným počtem
cyklu odstraňování (v závislosti
na klimatických podmínkách)
Nanáší se pouze jedna vrstva
antigraffiti nátěru, není potřeba
dělat žádnou podkladovou vrstvu
Umožňuje omytí graffiti pouze
vodou bez dalších chemikálií
Chrání ošetřený povrch i před fixy,
plakáty, samolepkami a lepidly
Je paropropustný

Podmínky pro aplikaci
 Aplikujte při teplotách podkladu od +5°C do
+23°C, nepracujte s nátěrem na přímém slunci
ani za deště. Při vyšších/nižších teplotách
nátěr velmi rychle tvrdne.
 Na ošetřený povrch nesmí minimálně 8 hodin
po aplikaci pršet.
 Při aplikaci na nové fasádní barvy je nutné, aby
fasádní barva nejprve řádně vytvrdla. To stejné
platí i u nového betonu, který musí nejprve
dokonale vyzrát.
 Podklad, na který chcete nátěr aplikovat, musí
být suchý, zbavený prachu nečistot, mastnoty
a zbytků čisticích prostředků. Neočištění
podkladu má negativní vliv na přilnavost
a následnou funkčnost antigraffiti nátěru.
 Před zahájením prací pečlivě zakryjte plochy,
které nemají být ošetřeny.
 Před použitím každé balení nátěru důkladně
protřepejte.
 Nátěr lze nanášet štětcem válečkem nebo
nástřikem. Počítejte s jednorázovým použitím
nářadí – nebude možné je umýt.

 Do vámi zvolené aplikační nádoby si nalévejte
jen malé množství nátěru a originální nádobu
se zbytkem nátěru ihned uzavřete. Nátěr
v reakci se vzduchem rychle tvrdne.
Postup při aplikaci
 Nejprve proveďte zkoušku přilnavosti.
Zkouška je jednoduchá: natřete pár
centimetrů čtverečních, necháte zaschnout
a po několika hodinách (až nátěr zaschne)
zkusíte prstem, zda se antigraffiti nátěr
z vašeho povrchu neloupe.
 Při této zkoušce také zjistíte, zda antigraffiti
nátěr mění barvu povrchu. Antigraffiti nátěr
je sice průhledný a polo matný, ale podklad
po jeho aplikaci může ztmavnout. Ztmavnutí
částečně po několika měsících zesvětlá díky
působení slunečního záření na ošetřený
povrch.
 Připravte si nářadí a zakryjte okolní plochy.
 Důkladně promíchaný nátěr aplikujte v jedné
silné
vrstvě,
aby
nevznikla
žádná
neošetřená místečka. Nedokonalé pokrytí
povrchu následně může způsobit problémy
při odstraňování graffiti.
 Dejte pozor, aby vám nevznikaly na povrchu
kapky přebytečného množství antigraffiti
nátěru.
Odstraňování graffiti
 Graffiti lze odstranit z ošetřeného povrchu
pouze vodou, bez nutnosti obnovovat
antigraffiti nátěr.
 Graffiti můžete odstranit tlakovým čističem
(max. 40°C), nebo vodou s přípravkem
na mytí nádobí nebo tekutým mýdlem.
 U hladkých podkladů stačí povrch očistit
mokrým
hadrem
nebo
houbou
s prostředkem na nádobí či mýdlem.
 U
hrubých
a
porézních
povrchů
doporučujeme použít kartáč namočený
ve vodě s prostředkem na nádobí či
mýdlem.

